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1. ALGEMEEN

De plant is essentieel voor de instandhouding van het menselijk en dierlijk
geslacht. Dit dankt zij aan haar vermogen om, met behulp van de zonne-energie
en de bladgroenkorrels,uit koolzuur en water organische verbindingen met een
hogere energie-inhoud te synthetiseren. Deze verbindingen komen hoofdzakelijk in de vorm van stengels, bladeren, wortels en vruchten ter beschikking van
mens en dier. De hoeveelheid stengels, bladeren enwortels isafhankelijk van de
duur en de intensiteit van de vegetatieve ontwikkeling; de hoeveelheid vruchten
is afhankelijk van het aantal bloemen en van de vegetatieve omvang van de
plant op het moment van de bloei.
Voor de cultuur van een bepaald gewas zijn de volgende overwegingen belangrijk:
1. Wanneer het om de bladeren gaat, zal alle aandacht gericht moeten zijn
op een stimulering van de vegetatieve activiteit en een onderdrukking van de
generatieve activiteit.
2. Wanneer het om de bloemen of vruchten gaat, zal alle aandacht gericht
moeten zijn op de maatregelen, die op het gewenste moment de plant tot vorming van bloemprimordia kan aanzetten.
In beide gevallen is kennis omtrent de factoren, die de bloei mogelijk maken,
noodzakelijk; in het eerste geval om de bloei te kunnen onderdrukken, in het
tweede geval om de bloei te kunnen stimuleren.
Wat de onderzoekers het meest bij het bloeivraagstuk intrigeert is de vraag:
„waarom houdt op een gegeven moment het vegetatiepunt op met bladprimordia af te splitsen en begint het bloemprimordia af te splitsen?" De meningen
hierover zijn verdeeld en te splitsen in twee groepen.
1. De plant wordt generatief, wanneer een bepaalde concentratie van een
bloeibevorderende invloed bereikt is. SACHS (102) is de grondlegger van deze
gedachte, welke verder uitgewerkt isin de bloeistoftheorieën van respectievelijk
CAJLACHJAN (11), HAMNER (35), GREGORY (34, 92), HARDER en BODE (38),
LANG (67) en VAN DE SANDE BAKHUYZEN (103, 104). Deze bloeistoftheorieën

zijn in hun opzet beperkt, omdat ze uitsluitend gebaseerd zijn op planten die,
ten aanzien van debloei,reageren opphotoperiodiciteit en vernalisatie. De daglengte en de lage temperatuur zijn echter slechts twee factoren, die de bloei
kunnen beïnvloeden.
2. Deplant wordt generatief,wanneer deconcentratie vaneen bloeiremmende
invloed voldoende gedaald is. Na enige inleidende veronderstellingen van
CHOLODNY (17) en GREGORY (34) heeft VON DENFFER (20) deze gedachte uitgewerkt. In plaats van een bloeibevorderende stof spreekt VON DENFFER van een
bloeiremmende stof, welke waarschijnlijk de groeistof is. Wanneer het groeistofniveau in de plant voldoende gedaald is, wordt in principe bloei mogelijk.
LAIBACH(64)en BÜNNING (8) sluiten hierbij min ofmeer aan. Het isjammer, dat
deze Duitse onderzoekers in hun theorieën de bloeiremmende invloed hebben
beperkt tot de groeistof. Mijns inziens wordt de bloeiremmende invloed niet begrensd door de groeistofwerking, maar door de gehele vegetatieve activiteit van
de plant. In hoofdstuk 6wordt hierop nader ingegaan.
Bij een nadere beschouwing van bovengenoemde meningen kwam het volgende naar voren:
[2]

1. Het bestaan van een bloeistof is nooit bewezen, herhaalde pogingen om
deze stof te extraheren en te isoleren zijn mislukt. De entingsproeven, die het
bestaanvaneentransportabele bloeistof zouden bewijzen, zijn lang niet overtuigend (ziep. 19).De redenering van LANG (67,p. 269),waarmee hij meent aan
te tonen, dat de bloeibevorderende invloed van de inductieve daglengte essentieel is, kan met hetzelfde recht gebruikt worden om de bloeiremmende invloed
van de niet-inductieve daglengte aan te tonen.
2. De bloeiremmende werking van het blad is blijkbaar aanwezig (zie p. 19).
Toegediende groeistof heeft in het algemeen, en vooral bij kortedag (K.D.)
planten, een bloeiremmende invloed, terwijl het toedienen van groei-antagonisten de bloei vaak bevordert (BONNER en BANDURSKI, 5).
Hieruit blijkt, dat de argumenten voor het bestaan van een bloeiremmende
invloed stringenter zijn dan die voor de bloeibevorderende invloed.
Om meer inzicht te krijgen, leek een nader onderzoek naar de functie van
het blad als zetel van de bloeiremming, eventueel bloeibevordering, gewenst.
Deze studie vormt hiertoe een bijdrage.
2. PROBLEEMSTELLING

De vraag doet zich voor, of de rol van het blad bij de bloei uitsluitend van
assimilatorische aard is. Met andere woorden, of ontbladering in principe
neerkomt op een verlaging van het effect van de lichtintensiteit. Om dit na te
gaan, werd bij een aantal gewassen de invloed van de lichtintensiteit en van
ontbladering op de bloei onderzocht.
3. MATERIAAL
Bij de keuze van de proefplanten werd devoorwaarde gesteld, dat niet uitsluitend de reacties
van één plant bestudeerd zouden worden, maar, om éénzijdigheid te voorkomen, dievan meer
planten. Verder zouden de planten, zo mogelijk, in hun reacties op de lichtintensiteit en de
ontbladering moeten verschillen. Tenslotte werd de keuze mede bepaald door de tuinbouwkundige waarde van de proefplant. Uiteindelijk werden uit een aantal planten de volgende
gekozen:
Perilla crispa, een K.D.plant;
Lycopersicum esculentum 'Ailsa Craig', een dagneutrale plant;
Phaseolus vulgaris 'Vroege Wagenaar', een dagneutrale plant.
De nomenclatuur van Perilla is zeer verwarrend. In de Russische literatuur spreekt men van
Perilla nankinensis en Perilla ocymoides, respectievelijk rode en witte Perilla; de kleursaanduiding heeft betrekking op de bloemen (85). CARR (16) spreekt van Perilla ocymoides en LONA
(73) van Perilla ocymoides (L.), var. Nankinensis (Lour) Voss. Het zaad van de laatste plant
bleek identiek te zijn met het in Nederland onder de naam Perilla nankinensis verkrijgbare
handelszaad en is waarschijnlijk identiek met de Perilla nankinensis van de Russen en met de
Perilla ocymoides van CARR.
Dr Ir J. DOORENBOS was zo vriendelijk deze verwarrende nomenclatuur te onderzoeken. Het
leek hem het meest practische NAKAI'S (Bot. Mag. Tokyo 42, 1928:474) taxonomie te volgen.
Daarom zal de naam Perilla crispa gebruikt worden voor de sierplanten met de rose-rode
bloemen ; de witte Perilla heet dan Perilla crispa var. ocymoides.
4. LICHTINTENSITEIT EN BLOEI

4.1. Literatuur
De invloed van de lichtintensiteit op de bloei is het eerst beschreven door
tillingii en andere planten; hij concludeert
uit zijn proeven, dat voor een normale bloei de plant een lichtintensiteit nodig

VÖCHTING (114) in 1893bij Mimulus
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heeft, die niet beneden een zekere waarde mag dalen. Daar VÖCHTING werkte
met planten, waarbij de bloemen, eventueel bloeiwijzen, reeds aangelegd waren,
betreft genoemde conclusie dus alleen het uitgroeien der bloemprimordia tot
bloemen (zie verder p. 6). Vaucheria repens kan op een voedingsoplossing
beneden een bepaalde lichtintensiteit alleen maar groeien en niet fructificeren.
Hieruit, en uit het werk van CURTEL (19), concludeert KLEBS (51), dat de minimumgrens voor de groei lager ligt dan voor de bloei. Verder constateerde
KLEBS(52),dat bij Sempervivumfunkii voor de bloemaanleg een geringere lichtintensiteit nodig was dan voor de uitgroei van de bloemprimordia.
Metdeontdekkingvan GARNER en ALLARD (28)in 1920,datvoor veleplanten
niet de lichthoeveelheid, maar de lichtduur beslissend is voor het al of niet
bloeien, kwam het onderzoek naar de invloed van de lichtintensiteit op het
tweede plan. Voortaan werd haar invloed bijna uitsluitend in afhankelijkheid
van de photoperiodiciteit onderzocht. Dit onderzoek kan gesplitst worden in
drie groepen: de lichtintensiteit van de photoperiode, die van de aanvullende
belichting en die van het stoorlicht.De literatuurgegevens zijn samengebracht
in onderstaand overzicht, waarin de lichtintensiteiten, die in de literatuur in
foot-candles stonden opgegeven, zijn omgerekend tot lux-waarden; 1 footcandle = 10,76 lux.

Gewas

Resultaat

Lichtintensiteit

Literatuur

photoperiode
K.D.planten:
Chrysanthemum morifolium
Coleus rehneltiamis
Kalanchoë bloszfeldiana
Perilla crispa

bloei
geen bloei
bloei
bloemaanleg

Xanthium pennsylvanicum

10.760lux (K.D.)
lage intensiteit (K.D.)
1sec.60.000-80.000 lux
16weken oude planten in
het donker
538lux (K.D.)
vanaf 1076lux (K.D.)
vanaf 108lux (K.D.)

geen bloei
toenemende bloei
toenemende bloei

35
35
35,78

L.D. p l a n t e n :
Agrostemma githago

•J van normaal daglicht

gevoeligervoor zwakke nachtelijke belichting
toenemende bloei

39,24

Soja hispida 'Biloxi'

Anethum graveolens
Arabidopsis thaliana
Beta vulgaris

toenemende intensiteit
(L.D.)
toenemende intensiteitvan
10.000-45.000 ergs/cm 2 /
sec. (L.D.)
7432 lux (continu)

117
56
40
74

43

toenemende bloei

62

bloei

43

aanvullend licht
K.D.planten:
Callistephus chinensis
Cosmos sulphureus
Kalanchoë bloszfeldiana

vanaf 1,08lux
vanaf 4,3-19,4 lux
vanaf 20 lux

Perilla crispa
Setaria italica

> 50ergs/cm 2 /sec.
tot 113 lux

Soja hispida 'Biloxi'

vanaf 6,5 lux
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bloeionderdrukking
bloeiremming
toenemende
bloeiremming
bloeionderdrukking
toenemende
bloeiremming
bloeionderdrukking

121
1
38,42
53
24
7

Gewas

L.D.planten:
Agrostemma githago
Calendula officinalis
Hordeum vulgare
,Hadostreng'
Hyoscyamus niger
Iberis amara
Matthiola incana
Rudbeckia bicolor
Sinapis alba

Lichtintensiteit

Literatuur

vanaf 1 lux
vanaf 108 lux

bloeibevordering
bloeibevordering

24
33,121,122

vanaf 1 lux l )
vanaf 0,6 lux
vanaf 39lux
vanaf 108 lux
vanaf4,3-19,4 lux
vanaf 2 0 % v/h daglicht

bloeibevordering
bloeibevordering
bloeibevordering
bloeibevordering
bloeibevordering
bloeibevordering gelijk aan die van het
daglicht
afnemende bloeibevordering
bloeibevordering

24
18
24
33, 121,122
1
39

l m i n . 12.000lux of
6min. 1500lux
£ uur 800lux;2uur 500lux
1 min. 1614lux

bloeionderdrukking

38,40

bloeionderdrukking
bloeionderdrukking

16,108
36

2uur 500lux
2uur 500 lux
2uur 500lux
1uur 64,6-64.560 lux/min.
2 uur 500 lux

bloeibevordering
bloeibevordering
bloeibevordering
bloei
bloeibevordering

109
108, 109
18
90
109

20% afnemend
Triticum vulgare

Resultaat

1

lage intensiteit )

39
81

stoorlicht
K.D.planten:
Kalanchoë bloszfeldiana
Perilla crispa
Xanthium pennsylvanicum
L.D.planten:
Anethum graveolens
Hyoscyamus albus
Hyoscyamus niger
Spinacia oleracea
x

) Zowel bij Hordeum vulgare 'Hadostreng' alsbij Triticum vulgare werkteeentehogelichtintensiteit weer bloeivertragend; waarschijnlijk is dit het gevolg van het langzamer schieten
der planten bij hoge lichtintensiteiten, een verschijnsel wat ik eveneens bij Secale cereale
'Petkus' geconstateerd heb (ongepubliceerd).

Uit dit overzicht blijkt, dat uiteindelijk weinig gegevens bekend zijn. Men
heeft zich in het algemeen bepaald tot het vaststellen van de minimale lichtintensiteit van de photoperiode, respectievelijk die van de aanvullende belichting en die van het stoorlicht. Op één uitzondering na, namelijk Agrostemma
githago, werden nergens deinteracties tussen delichtintensiteiten van genoemde
lichtbehandelingen in een vergelijkend onderzoek onderzocht. Wel kan het
volgende uit dit overzicht afgeleid worden.
De lichtintensiteitsbehoefte van de photoperiode loopt van gewas tot gewas
sterk uiteen, van nihil bij 16weken oude Pm7/a-planten tot meer dan 7000 lux
bij Beta vulgaris. In het algemeen wordt, onder overigens gunstige bloeiomstandigheden, debloeibevorderd door een stijging van delichtintensiteit van
dephotoperiode. Het effect van hetlichtkan vervangen worden door een suikerbehandeling {Xanthium pennsylvanicum, zie 64; Spinacia oleracea, 29) of door
de aanwezigheid van reservevoedsel {Hyoscyamus niger, 66; Beta vulgaris, 25;
Perilla crispa,74).
De lichtintensiteitsbehoefte van de aanvullende belichting is gering. Bij verschillende planten, zoals Perilla en Callistephus (K.D.planten), is minder dan
10 lux voldoende om de bloei te onderdrukken, terwijl bij de L.D.planten
[5]

Hyoscyamus en Agrosiemma dezelfde intensiteit bloeibevorderend werkt. Dat
geringeintensiteitenvoldoendezijn,duidterop,dat,hoewelbij Callistephus(\2\)
een aanvullende belichting van 1lux toch nog een drooggewichtsvermeerdering
ten gevolge heeft, de photosynthetische werking geen beslissende rol speelt.
Waarschijnlijk spelen de ademhaling (CLAES, 18) en de groeistof (LAIBACH,
59, 60, 65) een rol; PARKER en BORTHWICK (89) vestigen de aandacht op de invloed van de lichtintensiteit op de cel zelf.
De lichtintensiteitsbehoefte van het stoorlicht is vrij gering, van 1 minuut
1614lux bij Xanthium tot 2uur 500lux bij verschillende andere gewassen. Een
photosynthetische werking van het licht behoeft niet uitgesloten te worden,
doch dit is niet de gangbare opvatting. Bij Kalanchoë was in grote lijnen het
product van intensiteit en duur maatgevend voor de bloeionderdrukking
(38, 40).
De lichtintensiteit, nodigvoor het uitgroeienvan de aangelegde bloemen, mag
niet beneden een zekere waarde dalen bij planten als Mimulus tillingii (114),
Lobelia erinus en Veronica chamaedrys (50) en Bryophyllum daegremontianum
(99), want anders worden er „vegetatieve" bloemen gevormd. Verder vond
RESENDE (99), dat er bij B. daegremontianum door trapsgewijze vermindering
van de lichtintensiteit respectievelijk gevormd werden: ^-bloemen, Ç-bloemen
mèt kroon, Ç-bloemen zonder kroon en tenslottevolledigvergroende bloemen.
Dit is interessant met betrekking tot de zienswijze van LAIBACH (63), dat voor
de vorming van $-bloemen een hoger groeistofniveau vereist is dan voor de
vorming van mannelijke of tweeslachtige bloemen, en verder door deconclusie
van REINDERS-GOUWENTAK en VAN DER VEEN (97), dat vrouwelijke katjes van
Populus een hoger groeistofgehalte bezitten dan de mannelijke katjes.
Het uitgroeien van aangelegde bloemen kan door groeistoftoediening geremd
worden (zie literatuur D E ZEEUW, 127).
4.2. Methodiek

Werkwijzen
Alleproeven werdenin dekasverricht. Tenzij andersvermeld, werden deplanten in potten
metteelaarde ingegraven inturfmolm enzodanigopgekweekt, dat eengunstige ontwikkeling
vanhetwortelstelselverzekerdwas.
Wanneer de proefresultaten zeer betrouwbaar waren, worden geen middelbare fouten vermeld.
Tenzjj anders aangegeven, hebben de, in de tabellen vermelde, resultaten altijd betrekking
op alle proefplanten.

Proefinstallaties
I. Opeenmiddentabletvaneenkaswerdeenhoutenstellagegebouwd,verdeeld in5vakken.
Dezevakken van 1 x 1 mwerden door middelvan board vanhet daglicht afgesloten en ieder
afzonderlijk verlicht met kunstlicht (fluorescentiebuizen). De lichtintensiteit in de vakken
werd,alnaar behoefte, geregelddoorhetaanbrengen vanmeerof minder fluorescentiebuizen.
Deplanten waren doormiddelvan glazenplaten van delichtbron gescheiden.Boven dezeglazen platen werd door middel van 2 ventilatoren een constante luchtstroom over de lampen
geleid,waardoor deluchttemperatuur inallevakken onderlinggelijkbleef.
II. Dit waseenvan het daglicht afgesloten installatie van 3 X 1 m,waarin een afname van
delichtintensiteit verkregen werddoor deplanten op grotere afstand van een zijdelingse lichtbron (fluorescentie buizen) teplaatsen (ziefiguur1).Derijen planten stonden amphitheatersgewijze. Tweeventilatoren zorgden voor een goedeluchtcirculatie, waardoor overal detemperatuur dezelfde was.
[6]

7
De lichtintensiteit werd gemeten met een sferische lichtmeter (WASSINK en VAN DER SCHEER,
116). Hiermede kan men onafhankelijk van de richting der lichtstraling meten; de eenheid is
2
/ uW/cm 0 (micro-Watts per vierkante centimeter boldoorsnede).

FIG. 1. Proefinstallatie II. Projectietekening. Schaal
1. Lichtbron: fluorescentie „warmtint" buizen
2. 2 glazen platen in V-vorm met waterkoeling
3. Amphitheatersgewijze kweekruimte
4. Ruimte, waarin 2 ventilatoren
5. Regelweerstanden voor de ventilatoren

1:40
6. Automatische schakelklok
7. Met kaasdoek afgesloten opening, waardoorheen lucht aangezogen kan worden
8. Schuiven voor het regelen van de luchtafvoer

4.3. Perillacrispa
4.3.1. I n l e i d i n g
Perilla is volgens de literatuur een K.D.plant, die niet gaat bloeien bij een
photoperiode van 16uur enhoger; een duisternisperiode van > 9uur is nodig
om bloemaanleg te induceren (MOSHKOV, 83). MOSHKOV vermeldt verder, dat
aan deze duisternisperiode een photoperiode van minstens 4uur moetvoorafgaan. Uitproeven van LONA (74,75)blijkt echter, dat zelfsincontinue duisternis
bloei mogelijk is,mits de planten oud genoeg zijn (16 weken). LONA schrijft dit
toe aan de opgeslagen hoeveelheid reservevoedsel, die de photoperiode vervangt. KLESHNIN(53)constateerde, dat, wanneer denatuurlijke dag (10uur) verlengd wordt met 14uur kunstlicht — intensiteit hoger dan 50ergs/cm2/sec—7,
de bloemvorming, onafhankelijk van de spectrale samenstelling van het licht,
verhinderd wordt. De bloemvorming heeft verder niet plaats, wanneer gedurende delangeduisternisperiode (16uur) eenlagetemperatuur van 5°Cgegeven
wordt (WELLENSIEK, 118) of wanneer gedurende deze periode (11-14 uur) de
planten staan ineenN-atmosfeer ofineenatmosfeer, waarin het oxydatieproces
door narcotica onderdrukt wordt (ZDANOVA, 124). Verder onderzocht MOSHKOV
[7]

(86) de invloed van verschillende temperaturen gedurende de duisternisperiode
(10 uur) en vond, dat de bloemaanleg bij een temperatuur van 5-10° C verhinderd werd,bij eentemperatuur van20-22° Cna 17dagenenbij een temperatuur
van 30-35° C na 37 dagen plaats had. Ook een hoge temperatuur tijdens de
duisternisperiode heeft dus een remmende invloed op de bloemaanleg: het
donkerproces is een biochemisch proces.
Al deze resultaten ondersteunen de algemene opvatting, dat voor de bloei
van K.D.planten de duisternisperiode een beslissende rol speelt. Immers, bij
Perilla kan de werking van de duisternis teniet gedaan worden door licht met
een intensiteit hoger dan 50ergs/cm 2 /sec, door lage en hoge temperatuur, door
verhindering van het oxydatieproces. Men kan nu devraag stellen, of de photoperiodieke werking gebonden is aan de duisternisperiode. Teneinde dit na te
gaan, werd een onderzoek verricht naar de invloed van verschillende lichtintensiteiten, speciaal lage, hoewel steeds hoger dan het compensatiepunt, bij
lange en continue dag op de bloemaanleg van Perilla crispa. De voorlopige
resultaten werden gepubliceerd (126), waaruit bleek, dat bij L.D., en zelfs bij
continue dag, bloemaanleg mogelijk was, mits de lichtintensiteit laag genoeg
was. Voor zaailingen gold het volgende:
Photoperiode 14 uur: bloemaanleg bij alle toegepaste lichtintensiteiten, namelijk 200, 600, 1300 en 1800^W/cm 2 0 , het snelst bij 600/iW/cm2 0 (70 dagen
na de kieming zichtbare bloemprimordia);
Photoperiode 16 uur: bloemaanleg bij een lichtintensiteit van 200-1300
/<W/cm2 0, het snelst bij 600 /*W/cm2 0 (65 dagen na de kieming zichtbare
bloemprimordia);
Photoperiode 18uur:bloemaanleg bij een lichtintensiteit van 280-800^tW/cm2
0 , het snelst bij 280/tW/cm2 0 (70 dagen na de kieming zichtbare bloemprimordia);
Photoperiode 24 uur: bloemaanleg alleen bij de laagste lichtintensiteit, 300
^W/cm 2 0 (75 dagen na de kieming zichtbare bloemprimordia).
Inprincipeisdusbloemaanlegmogelijkzondereenbepaaldeduisternisperiode.
Bevestiging van en verder onderzoek naar het bovenstaande leek gewenst.
4.3.2. I n v l o e d l i c h t i n t e n s i t e i t op b l o e m a a n l e g en b l o e i bij zaailingen
Proefserie 1
Photoperiode 18uur,nyctoperiode 6uur. Deplantjes werdendirectnadekieminggeplaatst
indeproefinstallatie II. Lichtbron
:fluorescentie„warmtint"buizen.Hetintensiteitstraject bedroeg 800-150/«W/cm2»; de temperatuur was 19-25 °C. Op dit traject werden, op onderling
regelmatigeafstanden, 10rijen vanieder 5planten geplaatst. Het aantalplantenperrij isklein.
Doorhetgeringeverschilinlichtintensiteit tussen tweeopeenvolgende rijen wordt dit bezwaar
opgeheven.Immers,iedererijwordt daardoor eencontrolevoor devoorgaandeenomgekeerd.
De behandeling duurde 186dagen.Genoteerdwerden:hettijdstip,waarop de bloemprimordia
macroscopisch zichtbaar werden; het tijdstip, waarop deeerstebloem zichopende;het aantal
bladparen, dat vóór de eindstandige bloemtros werd aangelegd.

Zie voor de resultaten tabel 1.
Uit deze tabel blijkt, dat bij de laagste intensiteit de plantjes zich niet in voldoende mate de nodige assimilaten konden verschaffen. Een intensiteit van
170,itW/cm2 0 was reeds voldoende voor bloemaanleg. Voor hetuitgroeien
van de bloemtros was een minimale intensiteit van 250^W/cm 2 0 nodig.
[8]

TABEL 1.Perilla crispa. Invloed lichtintensiteit op bloei bij zaailingen. Photoperiode 18uur.
Perillacrispa. Influenceofthelightintensityonfloweringofseedlings.Photoperiod18
hours.
Lichtintensiteit
in M-W/cm2 0
Light intensity
in [xW/cm2 0

800
600
490
400
320
250
210
190
170
150

Gemiddeld aantal dagen vanaf
zaai tot zichtbare bloemprimordia
Average number of days from sowing
to macroscopicflowerprimordia

Gemiddeld a a n t a l dagen vanaf
zichtbare bloemprimordia tot
opengaan 1ste bloem
Average number of daysfrom macroscopte flower primordia to the opening
of the first flower

Gemiddeld
aantal bladparen
Average number of pairs
of leaves

77
73
66
69
84
91
92
95

34
31
32
51
102
oo
CO

12,0!)
5,6
5.0
4,0
3,5
3.0
2,5
2,5
2,5

t

-

-

CO

CO

*) na 186dagen, after 186 days.

Verder volgt uit deze tabel, dat:
1. de optimale lichtintensiteit voor bloemaanleg 400//W/cm2 0 is;het maximum ligt omstreeks bij 600//W/cm2 0 en het minimum, tevens groeiminimum,
bij 170//W/cm2 0 (zie figuur 2op Plaat 1);
2. de optimale lichtintensiteit voor het uitgroeien van de bloemknoppen ligt
omstreeks bij 500//W/cm2 0, het maximum is onbekend omdat boven 600
//W/cm2 0 geen bloemknoppen aangelegd worden, het minimum ligt hoger
dan dat voor de bloemaanleg, namelijk bij 250//W/cm2 0. Dit duidt er op, dat
voor het uitgroeien van de bloemknoppen meer energie nodig is dan voor de
aanleg.Zeer waarschijnlijk ishierdehoeveelheid assimilaten beperkende factor,
evenals dat het gevalisbij het onder 1 genoemde minimum. Boven het optimum
isechter dehoeveelheidassimilaten geenbeperkende factor, noch voordebloemaanleg noch voor het uitgroeien. De remming, die dan optreedt, wordt veroorzaakt door een bloeiremmende factor ( D E ZEEUW, 126);
3. het aantal bladparen vóór deeindstandige bloemtros met afnemende lichtintensiteit afneemt. Wanneer we het aantal bladparen als maatstaf nemen voor
desnelheid waarmeedeplant generatief wordt (PURVIS,91),dan heeft de laagste
lichtintensiteit de meest bloeibevorderende werking. Ter vergelijking: planten,
vanaf dezaai opgekweekt bij K.D. (8uur natuurlijk daglicht),vormen minimaal
3-4 bladparen.
Proefserie 2. Uit het voorgaande blijkt, dat de lichtintensiteit een belangrijke
rol speelt bij L.D. en bij continue dag. Wat is nu haar invloed bij K.D., dus bij
omstandigheden, die normaliter beslissend zijn voor de bloei?
Photoperiode 8uur, nyetoperiode 16 uur.Deplantjes werden directnadekieming geplaatst
in deproefinstallatie II. Lichtbron:
fluorescentie„warmtint" buizen. Hetintensiteitstraject bedroeg 800-150,uW/cm20;detemperatuur was 17-23 °C.De behandeling duurde 150dagen.

Beneden 200fiW/cm2 0 was geen groei mogelijk. Op het traject 800-200
,aW/cm2 0 steeg het gemiddeld aantal dagen vanaf de zaai tot zichtbare bloemprimordia van 62,8 tot 70,0, terwijl het gemiddeld aantal bladparen daalde van
[9]
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3,0 tot 1,8. Het gemiddeld aantal dagen vanaf zichtbare bloemprimordia tot
opengaan 1ste bloem steeg op het traject 800-400fiW/cm2 0 van 19,4 tot
44,8;beneden 400^W/cm 2 0 groeiden de bloemen niet uit. De bloeirealisatie
heeft dus des te sneller plaats naarmate de lichtintensiteit hogerwordt, terwijl,
wat het aantal bladparen betreft, de laagste intensiteit de meest bloeibevorderende werking heeft. Voor de uitgroei van de bloemen is weer meer energie
nodig dan voor de aanleg.
FIG. 3. Perillacrispa.Invloed lichtintensiteit
op bloemaanleg bij verschillende daglengten.
A: Temperatuur 17-23°C;lichtbron: fluorescentie „warmtint" buizen. B: temperatuur
Photoperiode20-25°C,nyctoperiode 10-15°C:
lichtbron:fluorescentie„daglicht" buizen. C:
temperatuur photoperiode 20-25°C, nyctoperiode 10-15°C; lichtbron: fluorescentie „daglicht" buizen. D:temperatuur 19-25°C;lichtbron: fluorescentie „warmtint" buizen. E:
temperatuur20-25°C:lichtbron : fluorescentie
„warmtint" buizen.
Fig.3. Perilla crispa. Influence of the light
intensity on flower initiation at different daylengths.
A: temperature 17-23°C; light source:fluorescent „warmtint" tubes.B:temperaturephotoperiod 20-25°C, nyctoperiod 10-15°C; light
source:fluorescent..daglicht" tubes. C: temperature photoperiod 20-25°C, nyctoperiod 1015°C\ light source: fluorescent „daglicht"
tubes. D: temperature 19-25 °C:lightsource:
fluorescent ..warmtint" tubes. E: temperature
20-25°C; lightsource: fluorescent „warmtint"
tubes.

o uc 6oo woo 1100 wd
lichtintensiteit in (iW/em2a
light intensity in\iW\cir? 0

Wanneer nu de resultaten betreffende de invloed van de lichtintensiteit op de
bloemaanleg bij verschillende daglengten ondergebracht worden in één driedimensionale grafiek *)(figuur 3), dan zien we het volgende:
1. Het intensiteitstraject, waarbinnen bloei mogelijk is,wordt met toenemende daglengte kleiner.
2. Dit kleiner worden is het gevolg van het lager worden van de maximale
lichtintensiteit, niet van het veranderen van de minimale lichtintensiteit.
3. De optimale lichtintensiteit wordt met toenemende daglengte tot 14 uur
lager, en verandert daarna niet noemenswaard.
4. De intensiteit, waarbij bij elke daglengte, gelegen tussen 8 en 24 uur,
bloemaanleg mogelijk is, bedraagt 300/zW/cm2 0 . Onafhankelijk van de dag*)Vermeld zij, dat in deze grafiek de curves in strikte zin niet geheel met elkaar vergelijkbaar
zijn, omdat 1) de temperatuur van de verschillende proeven onderling niet altijd dezelfde was,
2) het kunstlicht niet altijd afkomstig was van één type fluorescentielamp. Daarom zijn bij de
betreffende curves apart de temperatuur en de aard van delichtbron vermeld.
[10]
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lengte worden bij deze intensiteit de bloemprimordia na gemiddeld 70 dagen
zichtbaar. Bij een bepaalde lichtintensiteit is dus Perilla dagneutraal, een
duisternisperiode is niet noodzakelijk voor de bloei.
4.3.3. I n v l o e d l i c h t i n t e n s i t e i t op b l o e m a a n l e g en b l o e i bij o u d e r e
planten
Uitdevoorgaandeproevenisgebleken,datplanten,vanafdezaai opgekweekt
bij één bepaalde lichtintensiteit, bij lange dag gaan bloeien, mits de lichtintensiteit laag genoeg is.Wat is nu de invloed van lage lichtintensiteiten op de bloei
bij lange dag, wanneer de proefplanten eerst gedurende een zekere tijd bij natuurlijke lange dag (hoge lichtintensiteit) gegroeid hebben?
Proefserie 3
Photoperiode 16uur,nyetoperiode8uur. Planten, die4wekengegroeidhadden bij natuurlijk daglicht (zaaidatum 18-6-1952) en vervolgens een K.D.-behandeling (8 uur natuurlijk
daglicht) kregen van respectievelijk 0, 1,2 en 3 weken, werden daarna in de proefinstallatie
I geplaatst. Lichtbron:fluorescentie
„daglicht" buizen; twee verschillende lichtintensiteiten,
namelijk 200 en 6OO/uW/cm20; temperatuur gedurende de photoperiode 20-25 °C en gedurende de nyetoperiode 10-15 °C. Het aantalplantenper behandeling was 10.De behandeling
duurde 80 dagen.

Zie voor resultaten tabel 2.
TABEL2.Perilla crispa. Invloed K.D.-inductie op bloemaanleg bij L.D., lage lichtintensiteit.
Photoperiode 16uur.
Perillacrispa. Influence of S.D.induction on flower initiation inL.D. andlow light
intensity. Photoperiod16hours.
Gemiddeld aantal dagen vanaf begin lage-lichtintensiteit-behandeling tot zichtbare bloemprimordia
Average number of daysfrom the beginning of the low light
intensity treatment to macroscopic flower primordia

Behandeling
Treatment

200 U.W/cm ! 0

continu L.D., lage lichtintensiteit
(continuous L.D. and low light intensity) . . . .
1 week K.D., daarna L.D., lage lichtintensiteit
(/ week S.D., than L.D. and low light intensity)
2 weken K.D., daarna L.D., lage lichtintensiteit
(2 weeks S.D., than L.D. and low light intensity)
3 weken K.D., daarna L.D., lage lichtintensiteit
(3 weeks S.D., than L.D. and low light intensity)

600 u W / c m 2 0

48

71

36

51

26

40

3

3

Bij continu K.D., hoge lichtintensiteit, worden de bloemprimordia zichtbaar 22 dagen na
het beginvan de K.D.-behandeling.
In continuous S.D. andhighlightintensitytheflowerprimordiabecomevisible 22daysafter
thebeginningoftheS.D. treatment.

Uit dezetabel blijkt, dat bij een lichtintensiteit van 200/«W/cm2 0 de bloemprimordia na 48 dagen, en bij 600/*W/cm2 0 na 71 dagen zichtbaar werden.
Wanneer men echter de planten vóór de lage-lichtintensiteit-behandeling gedeeltelijk door K.D. (8 uur natuurlijk daglicht) tot bloemaanleg induceert, dan
worden de periodes korter.
Verder blijkt, dat de K.D.-inductie sterker is dan de lage-lichtintensiteitinductie. Tenslotte is de tendens merkbaar, dat hoe meer de planten door de
[11]
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K . D . tot bloemaanleg geïnduceerd zijn, hoe kleiner het verschil in aantal dagen
tussen de behandelingen 200 en 600 ,t*W/cm2 0 wordt, en dus hoe minder de
hoge lichtintensiteit remt.
Proefserie 4
Photoperiode 18 uur, nyctoperiode 6uur. Vegetatieve plantenmet 5bladparen, die7weken
gegroeid hadden bij L.D., hoge lichtintensiteit (zaaidatum 28-4-1953), werden op 16-6-1953
geplaatst in de proefinstallatie II.Lichtbron:
fluorescentie„warmtint" buizen;het lichtintensiteitstraject bedroeg 1000-120/*W/cm20 ;detemperatuur was 19-26 °C.Opgenoemd traject
werden, op regelmatige afstanden, 11 rijen van ieder 5 planten geplaatst. De behandeling
duurde 150dagen. Genoteerd werden:het tijdstip, waarop debloemprimordia zichtbaar werden;het tijdstip, waarop deeerste bloem zichopende;het aantal bladparen, dat werd aangelegd aan de hoofdstengel.
Zie voor de resultaten tabel 3.
TABEL 3.Perülacrispa. Invloed lichtintensiteit op bloemaanleg en bloei bij oudere planten.
Photoperiode 18uur.
Perillacrispa.Influenceof the light intensityonflowerinitiationandfloweringof
olderplants.Photoperiod18hours.
Gemiddeld aantal dagen vanaf j Gemiddeld aantal dagen vanaf I
Lichtintensiteit I begin behandeling tot zichtbare j zichtbare bloemprimordia tot |
Gemiddeld
in tlW/cm 2 0
'
bloemprimordia
1
opengaan îste bloem
| a a n t a l bladparen
Light intensity
I Average number of days from the ! Average number of daysfrom macros- \ Average number of pairs
in ixW/cm 2 0
' beginning of the treatment to macros- ' copie flower primordia to the opening
of leaves
copieflowerprimordia
1
of thefirst flower

:
1000
800
600
420
370
290
210
180
160
145
120

'
I
j
i
j
I

:
cx>
96
50
45
43
43
44
45
47
49
49

j
!
I
l
|
|

.
34
32
30
24
18
18
15
19
20
21

!
;
!
j
j
j

l

!
I

15.01)
8,5
7,0
7,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

*)na 150dagen,after150days.
In deze tabel zien we dezelfde tendens als in tabel 1, namelijk dat de bloemaanleg en de bloei mogelijk zijn bij een photoperiode van 18 uur, mits de lichtintensiteit laag genoeg is. Het optimum voor de bloemaanleg ligt omstreeks bij
300,aW/cm 2 0 , het maximum bij 800^tW/cm 2 0 . D a t het maximum hoger
ligt dan bij de zaailingen (zie tabel 1) is in overeenstemming met de algemene
waarneming, dat oudere planten gemakkelijker gaan bloeien. D a t er geen
minimum is, duidt er op, dat de planten bij het begin van de lage-lichtintensiteit-behandeling voldoende reservestoffen hadden om bloemen te kunnen aanleggen en te kunnen laten uitgroeien. Uit het feit, dat het aantal dagen tot
zichtbare bloemprimordia kleiner is dan bij zaailingen, kan men weer concluderen, dat de praedispositie voor bloemaanleg bij de oudere planten beter is
dan bij de zaailingen (vergelijking met proefserie 1 is mogelijk, omdat in beide
proeven de temperatuur dezelfde was). Ook het uitgroeien van de aangelegde
bloemknoppen wordt bij hogere intensiteit geremd.
[12]
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Dat er bij het aantal bladparen alleen een dalende of gelijkblijvende tendens
waargenomen wordt bij een afnemende lichtintensiteit, ondersteunt de op p. 9
vermelde opvatting, dat in strikte zin de laagste intensiteit de meest bloeibevorderende werking heeft.
4.3.4. I n v l o e d v e r s c h i l l e n d e l i c h t i n t e n s i t e i t e n op b l o e i van twee
gelijkwaardige scheuten
Wat gebeurt er, wanneer bij planten met twee gelijkwaardige scheuten deze
scheuten afzonderlijk aan een andere lichtintensiteit blootgesteld worden? Om
dit na te gaan, werden planten getopt na het tweede bladpaar. De, uit de okselknoppen van het tweede bladpaar ontwikkelende, okselscheuten werden vervolgens op een bepaalde ouderdom blootgesteld aan verschillende lichtintensiteiten doordat één scheut ingehuld werd met één of meer lagen kaasdoek. De
inhullingwaszodanig,datvoldoendeluchtcirculatie gewaarborgd was;temperatuurmetingen leerden, dat het verschil binnen en buiten het kaasdoek verwaarloosbaar klein was (maximaal 0,5° C).
Bij een oriënterende proef hadden de scheuten aan het begin van de behandeling ieder 4 volwassen bladparen. Photoperiode 18uur. Uit dit proefje bleek,
dat de lage-lichtintensiteit-scheut (425/«W/cm2 0) eerder ging bloeien dan de
hoge-lichtintensiteit-scheut (850-1230/J,W/cm2 0). De controle bloeide aan
geen van beide scheuten. Hoewel dus normaliter bij een photoperiode van 18
uur de planten geen bloemen aanleggen bij een lichtintensiteit groter dan 800
/<W/cm2 0 , gebeurde dit wel bij bovengenoemde behandeling. De lage-lichtintensiteit-scheut beïnvloedt dus de hoge-lichtintensiteit-scheut. Deze beïnvloeding wordt sterker, wanneer laatstgenoemde scheut ontbladerd wordt, zelfs
zo sterk, dat bij deze scheut de bloemen eerder zichtbaar worden dan bij de
lage-lichtintensiteit-scheut.
Om uitsluitsel te krijgen, werd de volgende proef verricht.
Proefserie 5
Zaai24-9-1953.Deplantenwerdenopgekweektbijnatuurlijkedag, diemetgloeilampenlicht,
intensiteit 200pW/cm2 0 , tot een duur van 18uur verlengd werd. Op 5-11-1953 werden de
planten getopt, terwijl op 15-12-1953 de 2 scheuten - met 4 zichtbare bladparen - de lichtintensiteitsbehandelingkregen.
Zevenseriesvanieder 5planten werdengeplaatstbijeenlichtintensiteit van 1200/«W/cm20 . Lichtbron:fluorescentie„warmtint"buizen.Detemperatuur
was gedurende ae photoperiode 15-21°C,gedurende de nyctoperiode 10-16°C. Eén scheut
per plant werd al of niet
beschaduwd met 3 lagen kaasdoek, waardoor de lichtintensiteit
daaldetot400/*W/cm20 . Beidescheutenwerdenalofniet ontbladerd.

Zie voor resultaten schetstekening volgende pagina.
De getallen geven het gemiddeld aantal dagen vanaf het begin van de lichtintensiteit-behandeling tot het zichtbaar worden van de bloemprimordia aan,
waarbij oobetekent, dat bij hetbeëindigen van deproef (na 140dagen) de scheuten nog volledig vegetatief waren.
Uit deze resultaten blijkt weer duidelijk, dat de lage lichtintensiteit bloeiinducerend werkt. Bij de lage-lichtintensiteit-scheut worden na ongeveer 117
dagen de bloemprimordia zichtbaar, mits het blad aan deze scheut niet verwijderd wordt (behandelingen 4 en 6). De hoge-lichtintensiteit-scheut komt alleen onder invloed van een bebladerde lage-lichtintensiteit-scheut tot de aanleg
[13]
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van bloemen (behandeling 4). Wordt de hoge-lichtintensiteit-scheut ontbladerd,
dan worden de bloemprimordia aan deze scheut zelfs eerder zichtbaar dan aan
delage-lichtintensiteit-scheut (behandeling 6).Dezeresultaten bevestigen de opvatting, dat het blad in het algemeen bloeiremmend werkt, hoewel het nodig is
als assimilatenbron voor de realisatie van de bloemen (zie verder pp. 19-20).
co

oo
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co

lichtintensiteit
1200 »W/cm' 0
lichtintensiteit
400 nW/cm* 0

130.2
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De remmende werking van het blad vermindert bij een afnemende lichtintensiteit. Hierdoor is het verklaarbaar, dat bij de ontbladerde hoge-lichtintensiteitscheut van behandeling 6debloemprimordia het snelst zichtbaar worden. Door
de ontbladering isimmers debloeiremming opgeheven, terwijl de bloeirealisatie
mogelijk wordt door deassimilatenvan het minder remmende blad van de lageüchtintensiteit-scheut. Dat bij de lage-lichtintensiteit-scheut de bloemprimordia
later zichtbaar worden, bewijst, dat het blad ook hier nog bloeiremmend werkt.
Resumerend:
1. Zowel bij zaailingen als bij oudere planten is bloei bij L.D. mogelijk, mits
de lichtintensiteit laag genoeg is.
2. Het lichtintensiteitstraject, waarbinnen bloei mogelijk is, wordt met toenemende daglengte kleiner. Bij een lichtintensiteit van 300JJ,W/cm20 zijn de
zaailingen dagneutraal; onafhankelijk van dedaglengte worden bij deze intensiteit debloemprimordia na gemiddeld 70dagen zichtbaar.
3. De praedispositie voor bloemaanleg is bij oudere planten beter dan bij
zaailingen.
4. Uithet feit, dat hetminimale aantal bladparen bij eenvermindering van de
lichtintensiteit afneemt, werd geconcludeerd, dat in strikte zin de laagste intensiteit de meest bloeibevorderende werking heeft.
5. Bij planten met twee gelijkwaardige scheuten gaat de hoge-lichtintensiteitscheut (1200 wW/cm 2 0) bij een lange dag (18 uur) onder invloed van de lage[14]
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lichtintensiteit-scheut (400ßW/cm 2 0) bloemen aanleggen; deze invloed is
sterker wanneer eerstgenoemde scheut ontbladerd wordt.
4.4. Lycopersicum esculentum 'Ailsa Craig'
De lichtbehoefte van de tomaat is groot, daardoor is de teelt in de winter
moeilijk. Vele onderzoekers (zie literatuur REINDERS-GOUWENTAK en SMEETS,
94,en D E ZEEUW, 125)probeerden met kunstlicht het tekort aan natuurlijk daglichtin de winter op teheffen. Het resultaat was,dat in het algemeen een sterke
belichting tot het oppotten, eventueel tot het uitplanten, een vervroegende invloed heeft op de oogst (87, VERKERK en WELLENSIEK, 112), maar dat een belichting na het uitplanten geen zin heeft (112). Soms werd door het belichten
een grotere totaalopbrengst verkregen (87). Verder schijnt het het beste het
daglicht te versterken met hoge intensiteiten kunstlicht (REINDERS-GOUWENTAK
es., 93,94).De minimalelichtintensiteit (kunstlicht HO-2000)voor een normale
ontwikkeling is ± 10.000 lux op de toppen der planten, terwijl bij deze intensiteit de minimale daglengte 1\ uur is (95, 96).
Verder is bekend, dat in de winter de eerste bloemtros aan een hoger internodium ontstaat dan in de zomer (ROODENBURG, 100). Ook de temperatuur
speelt hierbij een rol. Een te hoge temperatuur, in verhouding tot de lichtintensiteit, doet eveneens de eerste bloemtros aan een hoger internodium ontstaan (100). Hieruit blijkt, dat de vorming van de eerste bloemtros niet gefixeerd is aan een bepaald internodium. Het is mogelijk door een verlaging van
het quotient lichtintensiteit/temperatuur deplanten langer vegetatief te houden.
Het relatief laaghouden der temperatuur gedurende de nacht (thermoperiodiciteit) voorkomt mijns inziens een te sterke daling van dit quotient gedurende de
nacht. Het schijnt echter niet mogelijk deeerste bloemtros aan een internodium
lager dan het achtste te laten verschijnen (100). Misschien, wanneer de planten
opgekweekt worden bij een hogelichtintensiteit eneenrelatief lage temperatuur,
dus in een gekoelde kas in de zomer.
Uit het bovenstaande volgt, dat er eenrelatie bestaat tussen de lichtintensiteit
en het aantal bladeren, dat vóór de eerste bloemtros wordt aangelegd.Hoeisnu
deze relatie, en bestaat de kans, dat bij een zeer lage lichtintensiteit de planten
voortdurend vegetatief blijven?
Proefserie6
Direct na opkomst werden dezaailingen opgepot en daarna gedurende degehelevegetatieperiode opgekweekt in de proefinstallatie I. In 3verschillende proeven waren de daglengten
respectievelijk 14, 16en 18 uur. De lichtintensiteiten bij de daglengten 14en 16uur waren:
200,2 600, 1300, 1650en 1800nW/cm20 ;bij de daglengte 18uur: 280, 800, 1200en 1500,uW/
cm 0 . De temperatuur wasgedurende dephotoperiode 21-25 °C,gedurende denyctoperiode
14-18°C.Het aantal planten per behandeling bedroeg 10.Lichtbron: fluorescentie „daglicht"
buizen.

De planten groeiden gelijkmatig, hoe hoger de intensiteit, hoe sneller. Bij
de laagste intensiteit was de groei zeer langzaam. Na een half jaar waren er
slechts 8 bladeren per plant gevormd; tenslotte verkommerden de meeste van
de planten. Twee planten bij de daglengte 14 uur bleven een jaar in leven en
hadden toen beide 24 bladeren gevormd zonder dat er van bloemaanleg sprake
was; de internodiën bleven kort, de totale lengte der planten was bij het afsterven slechts 15cm.
[15]
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In tabel 4 is het aantal bladeren, dat bij de hogere lichtintensiteiten vóór
de eerste bloemtros werd aangelegd, vermeld.
TABEL4. Lycopersicum esculentum. Deinvloed vandelichtintensiteit opdeaanleg van de
eerste bloemtros.
Lycopersicum esculentum. Theinfluence ofthe lightintensityontheinitiation ofthe
firstflowercluster.
Lichtintensiteit
in [jlW/cm 2 0
Light intensity
in u.W/cm* 0

H e t aantal bladeren vóór de 1ste bloemtros bij een daglengte van
The number of leaves initiated before thefirstflowercluster ina daylength of
14 u u r {14 hours)

600
800
1200
1300
1500
1650
1800

16u u r {16fwurs)

18 u u r (18hours)

18,3± 0,10

16,7± 0,14

18,0± 0,10
16,0± 0,10
14,1 ± 0,10

14,6± 0,06

12,5± 0,17
11,8± 0,13

13,2± 0,06
12,0± 0,00

11,5± 0,17

Uit deze tabel blijkt duidelijk, dathetaantal bladeren vóór deeerste bloemtros afneemt bijeentoenemende lichtintensiteit.
Resumerend, bijeenzelfde temperatuur blijven deplanten bij een afnemende
lichtintensiteit langere tijd vegetatief. Deze tendens vindt zijn weerslag ineen
groter aantal bladeren vóór de eerste bloemtros. Verder bleek het mogelijk
om bij eenzeer lagelichtintensiteit deplanten eenjaar langvegetatief te houden.
4.5. Phaseolus vulgaris 'Vroege Wagenaaf
4.5.1. I n l e i d i n g
Oriënterend onderzoek leerde, datPhaseolus vulgaris'Vroege Wagenaar'een
dagneutrale plant is; zowel bij L.D.(18uur natuurlijk daglicht) als bijK.D.
(8 uur natuurlijk daglicht) legden de planten na 4 samengestelde bladeren de
eindstandige bloemtros aan. Verder bleek uiteen eenvoudige veldproef, waarbij
verschillende series planten door middel vanéénof meer lagen kaasdoek verschillende lichtintensiteiten kregen, dateenafname vande lichtintensiteit van
het natuurlijk daglicht geen invloed hadopde aanleg vandebloemtros. Hetzelfde werd geconstateerd bijeenintensiteitsproef met kunstlicht (fluorescentie
„daglicht" buizen), waarbij de lichtintensiteit varieerde van 1500-10.000lux.
Zelfs planten, inhetvolledig donker opgekweekt, vormden na4 samengestelde
bladeren de bloemtros. Debloemaanleg heeft dusonafhankelijk vande lichtintensiteit envan deduur derdagelijkse lichtperiode plaats. Hetbloemvormend
vermogen isreeds inhetzaad aanwezig.
Teneinde nategaan, welk aandeel dezaadlobben bijdebloemvorming hebben, werden ontlobbingsproeven verricht.
De invloed van hetverwijderen der zaadlobben op degroei van planten is
herhaaldelijk onderzocht. BONNET(zie 107)ontlobde kiemplanten vanPhaseolus
multiflorus met als resultaat een geringere groei. KÖGL en HAAGEN-SMIT (54),

evenals BONNER C.S. (3, 4, 6), weekten dezaden vanPisum sativum gedurende
6 uren, verwijderden dezaadlobben enverkregen metbehulp vanverschillende
groeistimulerende stoffen normale, doch kleine, planten. FLEMION en WATER[16]
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BURY (27) constateerden een sterke vermindering van de groei van perzikplanten (Prunuspersico), wanneer 2 / 3 of meer van de zaadlobben ten tijde van
het uitplanten verwijderd werd. SAUBERT (105) ontlobde bij haar proeven erwtenzaden ingekiemdetoestand, terwijl HAUPT (44) de zaden eerst 6uren weekte.
MCALISTER en KROBER (80) ontlobden sojabonen ten tijde van de opkomst der
planten en constateerden een verminderde lengtegroei; een verwijdering van de
zaadlobben 4 dagen later had geen invloed. In het algemeen werd dus door het
ontlobben een verminderde groeikracht geconstateerd. Bij alle voornoemde
proeven werden de zaadlobben verwijderd, wanneer óf de zaden geweekt óf
tot kiemplanten uitgegroeid waren. Daar het bekend is,dat er tijdens het weken
vele enzymatische omzettingen plaats vinden, lijkt het wenselijk de zaadlobben
in droge toestand van het embryo te verwijderen.
De invloed van het ontlobben op bloemaanleg en bloei is door HAUPT (44)
duidelijk beschreven bijPisum sativum 'Kleine Rheinländerin'. Hij constateerde
een remming van de bloemvorming. ZIERIACKS(129) vond bij Sinapis alba, dat
de bloemaanleg uitgesteld werd door het verwijderen van 1 of IJ zaadlob en,
gedurende de groei, alle bladeren. In beide gevallen dus een remming van de
bloemaanleg.
4.5.2. I n v l o e d van de z a a d l o b b e n op de bloei
Proefserie 7
Van de droge zaden werden respectievelijk 0, 1, 1J, 1 | en 2zaadlobben verwijderd. De intacte en de gedeeltelijk ontlobde zaden werden normaal in zand te kiemen gelegd, terwijl de
geheel ontlobde zaden steriel opgekweekt werden op een voedingsbodem, waarin voedingszoutenvan TUKEY, 2% saccharoseen0,7% agar. Na 14dagenwerdenalleplanten opgepoten
indewarmekasgeplaatst.Detemperatuur wasgedurendedephotoperiode 15-20°C,gedurende de nyctopsriode 10-15 °C. Zaai 10-10-1951.Tijdens de groei werden regelmatig stengellengte-enbladoppervlaktemetingen verricht.Verderwerdenperplanthet aantalbladeren, dat
vóór debloemtrosaangelegd werd,enhet aantal bloemen bepaald. Het aantalplanten perbehandeling was 10.

Bij alle behandelingen bedroeg het aantal samengestelde bladeren, dat aan de
hoofdstengel aangelegd werd, 4. Meestal kwam bij de sterk ontlobde planten
het vierde blad door gebrek aan voldoende energie niet tot ontwikkeling. Er
bestaat dus geen kwalitatieve invloed van het ontlobben op de bloemaanleg.
Hoewel de bloemaanleg door het ontlobben niet is te beïnvloeden, wordt de vegetatieve
groei welbeïnvloed. Het bleek, dat hoemeer men van dezaadlobben verwijderde, hoekleiner
de stengellengten en de bladoppervlakten bleven. De vegetatieve omvang van de plant is dus
afhankelijk van de, bij het begin aanwezige, hoeveelheid zaadlobben. Uit een proef, waarbij
respectievelijk 1en2zaadlobben directna dekieminggeëntwerden ophethypocotylvanzeer
jonge kiemplanten en waarbij geen toename van de vegetatieve omvang viel te constateren,
blijkt, dat debeïnvloedingaan eenmaximum gebondenis.

Toevoeging van hoge concentraties saccharose (tot 16 %) en/of van ct-naphtylazijnzuur (K-zout, concentratie 10"9 en 10-12 g/cc) en/of van caseïnehydrolysaat (0,03 en 0,1 %) aan de voedingsbodem, waarop de ontlobde embryo's
de eerste 14 dagen groeiden, veranderde evenmin iets aan de bloemaanleg.
Daarop werd de mogelijkheid onderzocht of de omstandigheden, waaronder
het zaad aan de moederplant gerijpt is, van invloed zouden kunnen zijn op het
bloemvormend vermogen van het kiempje, respectievelijk het zaad. Met andere
woorden, heeft een bepaalde behandeling van de moederplant invloed op de
[17]
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bloemaanleg van de dochterplant. Evenals HAUPT (44) kwam ik tot de conclusie, dat dit niet het geval is.Noch verschillende lichtintensiteiten - variërend
van 1500-10.000 lux - noch een bepaalde daglengte - 8 en 18 uur - noch het
geheel of gedeeltelijk verwijderen der zaadlobben had enige invloed op het
bloemvormend vermogen van het onder die omstandigheden gerijpte kiempje,
respectievelijk zaad.
Pogingen om onrijpe embryo's (zieliteratuur RIJVEN, 101, en KRUYT, 57,58)
aan het groeien te brengen teneinde ze daarna aan verschillende lichtintensiteiten te kunnen bloot stellen,mislukten,zelfswanneer een volledige voedingsbodem gebruikt werd. Deze volledige voedingsbodem bestond uit de volgende
componenten (RIJVEN, 101):
A. 1 1 0,01 Mol. phosphaat-buffer volgens S0RENSEN.
B. Zouten volgens OLSEN en gewijzigd door RIJVEN:
101 mg MgS0 4 .7 H 2 0
0,4 mg H 3 B 0 8
149 mg K N 0 3
0,2 mg ZnS0 4 .7 H 2 0
168 mg Ca (N0 3 ) 2 .4 H 2 0
0,1 mg CaS0 4 .7 H 2 0
23 mg K H 2 P 0 4
0,05 mg ( N H ^ M o O ,
0,4 mg MnSOj.4 H 2 0
5 cc 1% Ferricitraat
C. Saccharose 10 en 2 0 % .
D. Groeifactoren:
20 mg ascorbinezuur
0,5 mg para-aminobenzoëzuur
3 mg glycine
0,01 mg foliumzuur
0,15 mg aneurine
0,1 mg lactoflavine
1 mg nicotinezuur
0,2 mg riboflavine
0,2 mg pyridoxine
0,2 mg Ca-panthotenaat
0,2 mg adenine
E. Aminozuren: 1g,gedoseerdovereenkomstigdechromatografisch vastgestelde samenstelling
van het boneneiwit.
arginine
7,0 %
serine
4,2 %
histidine
2,2%
leucine
7,0%
lysine
6,5 %
isoleucine
5,5 %
tyrosine
2,8 %
valine
5,5 %
tryptophaan
0,8 %
glutaminezuur
20,0 %
phenylalanine
5,0 %
asparaginezuur
11,4 %
cystine
1,3%
glycine
7,9%
methionine
1,3 %
alanine
0,8 %
threonine
3,9 %
proline
6,9 %

De oorzaak van dit mislukken is niet bekend.
Ten slotte werd getracht door gehele of gedeeltelijke ontbladering de bloemaanleg te beïnvloeden. Ook ontbladering had geen invloed op de bloemaanleg;
ontbladerde planten vormden eveneens na 4 samengestelde bladeren debloemtros (zie verder p.28).
De conclusie is,dat bij Phaseolus vulgaris 'VroegeWagenaar' debloemaanleg
onafhankelijk is van
1. de milieufactoren lichtintensiteit en daglengte, zowel tijdens de ontwikkelingvan deplant uit het zaad als tijdens derijping van het zaad aan de moederplant;
2. het geheel of gedeeltelijk verwijderen der zaadlobben, ongeacht de samenstelling van de voedingsbodem, waarop het ontlobde embryo gedurende 14
dagen groeit;
3. gehele of gedeeltelijke ontbladering.
Hierdoor lijkt het uitgesloten, dat de bloemaanleg bij deze plant op de één
of andere wijze is te beïnvloeden.
[18]
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Het aantal bloemen wordt wel beïnvloed door de lichtintensiteit, door het
verwijderen van één of meer zaadlobben en door ontbladering. Bij een toenemende lichtintensiteit van 200-1500fiW/cm2 0 nam het aantal bloemen per
10planten in een proef toe van 8tot 40, de photoperiode was bij deze proef 16
uur en de temperatuur gedurende de photoperiode 16-22 °C en gedurende de
nyctoperiode 10-15 °C.
Het aantal bloemen per 10 planten nam bij een toenemende ontlobbing —
van 2tot 0zaadlobben —afvan 40tot 4; zaai planten 10/10/1951.
In beide gevallen is waarschijnlijk de hoeveelheid beschikbare assimilaten de
regelende factor. Dat ditniet steedshet gevalis,blijkt uit ontbladeringsproeven.
Het is namelijk mogelijk om door reductie van het aantal bladeren het aantal
bloemen te vermeerderen (zie p. 29 e.V.).
5. ONTBLADERING EN BLOEI

5.1. Literatuur
Het blad speelt eenbelangrijke rol bij debloei.Bij daglengtegevoelige planten
heeft de daglengte geen invloed, wanneer de planten ontbladerd zijn; één blad
is vaak voldoende voor de realisatie van de photoperiodieke invloed (zie LANG,
67). De L.D.plant (met reserve-orgaan) Hyoscyamus niger komt door ontbladering in bloei, onafhankelijk van de daglengte en zelfs in continue duisternis
(LANG, 66). De L.D.plant Nicotiana silvestris (zonder reserve-orgaan) komt
eveneens door ontbladering in bloei, mits naast het vegetatiepunt een blad van
de K.D.tabaksvariëteit Maryland Mammut geënt wordt; typerend is, dat dit
ook gebeurt, wanneer het opgeënte blad in L.D. gehouden wordt (LANG en
MELCHERS, 68). Deze gegevens maken het waarschijnlijk, dat voor de bloei
geen specifieke bloeistof nodig is (VON DENFFER, 20), maar dat het blad naast
zijn functie van assimilatenproducent een remmendewerking op de bloei kan
uitoefenen, welke remming onder bepaalde omstandigheden of door bepaalde
ingrepen wordt opgeheven. Wordt de functie van assimilatenproducent vervangen, b.v. door reserve-organen of door een suikerbehandeling, dan zal ontbladering theoretisch altijd tot bloei moeten leiden. Inderdaad komt Chenopodium amaranticolor, een K.D. plant, bij L.D. in bloei, wanneer de planten
ontbladerd en op een suikerhoudende voedingsbodem gekweekt worden
(LONA, 72).

De remmende werking van het blad komt eveneens duidelijk naar voren bij
de proeven over de invloed van het niet-photo-inductieve blad op de bloei bij
o.a. Kalanchoëbloszfeldiana (HARDER, 37),Perillaocymoides (CAJLACHJAN, 14),
Poinsettia (VAN DER VEEN, 111), en bij de vele entingsproeven (zie MELCHERS
en LANG, 82). Deze entingsproeven gelden veelal als bewijs voor het aanwezig
zijn van een transportabele bloeistof. Het feit echter, dat bij Beta vulgaris
(VöCHTiNG, 113) en bij Hedera helix (DOORENBOS, 23) de generatieve partner
onder invloed van de vegetatieve partner terugkeert in de vegetatieve phase,
maant tot voorzichtigheid. En deze voorzichtigheid wordt onzekerheid, wanneer blijkt, dat de bloeistimulus alleen dàn overgaat, wanneer de vegetatieve
partner ontbladerd wordt (VON DENFFER, 20). Immers is het, in verband met
hetbovenstaande, nietondenkbaar, dat door het ontbladeren de bloeiremming
wordt opgeheven en de bloeirealisatie mogelijk wordt door de assimilaten van
het niet of minder remmende blad van de generatieve partner.
[19]
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BÜNNiNG(9) concludeert uit waarnemingen aan verschillende gewassen in de
tropen, dat de bloemen alleen dââr ontstaan, waar eenblad óf voldoende oud is
geworden óf afgevallen, respectievelijk verwijderd is. Met andere woorden, het
jonge blad oefent een remmende invloed uit op de bloei. Dit bleek eveneens uit
ontbladeringsproeven met Soja hispida 'Lincoln' (FISHER en LOOMIS, 26).
De remmende werking heeft niet plaats in het donker. Dit blijkt uit proeven
met Xanthium pennsylvanicum (zie 64)en Spinacia oleracea(29),die een suikerbehandeling kregen, en met plantenzoalsHyoscyamus niger (66), Beta vulgaris
(25),Phaseolusmultiflorus (129),Phaseolus vulgaris,erwten en aardappelen (69),
die reserve-organen bezitten.
Wanneer het blad niet of weinigremt, dus wanneer de plant onder voor bloei
gunstige omstandigheden staat, blijkt deminimale bladoppervlakte, nodig voor
de bloei,zeer gering te zijn, b.v. bij Kalanchoë 1 cm2 (ZIERIACKS, 129).
Welke is nu die remmende invloed van het blad? Vele gegevens wijzen in de
richting van groeistof. Vermindering van de groeistofconcentratie of de vorming van anti-groeistoffen zou de bloemaanleg mogelijk maken (zie literatuur
D E ZEEUW, 127).Het blijkt echter, dat niet altijd toediening van groeistof bloeiremmend werkt, terwijl de temperatuur bij de groeistofbehandeling een belangrijke rol kan spelen (LEOPOLD and GUERNSEY, 70). BÜNNING (8) zegt dan ook,
dat de bloeiinductiezeer waarschijnlijk nog ietsanders is dan de uitschakeling
van een door groeistof veroorzaakte bloeiremming. De vraag of dit „iets
anders" bestaat, en zoja, wat dat dan is, is geheel open.
Ommeerinzichttekrijgen in het remmende karakter vanhet blad en in zijn
functie van assimilatenproducent, werden bij verschillende gewassen ontbladeringsproeven verricht.
Zie voor werkwijzen p. 6.
5.2. Perillacrispa
5.2.1. I n l e i d i n g
Uit proeven, beschreven op pp. 8-15, is gebleken, dat bloemaanleg mogelijk
is bij alle toegepaste daglengten — 8-24 uur —-,mitsvoor de daglengten vanaf
16 uur de lichtintensiteit laag genoeg was. Verder bleek, dat het minimale
aantal bladparen vermindert met een afnemende lichtintensiteit. De assimilaten
zijn onder deze omstandigheden dus niet de beperkende factor voor de bloemaanleg.
De toestand van het blad is belangrijk. LONA (73) toonde aan, dat, wanneer
bladerenlosvandemoederplant dephotoperiodieke behandeling (K.D., 10uur)
ondergaan en daarna op de moederplant teruggeënt worden, deze bladeren bij
L.D. (17 uur) de moederplant tot bloemaanleg kunnen induceren. CAJLACHJAN
(14) concludeerde, dat de remmende invloed van het L.D.blad gereduceerd
wordt, wanneer de lichtintensiteit verminderd wordt.
Uit de entingsproeven van CAJLACHJAN en MOSHKOV (13,15,84,85,86)
blijkt, dat het L.D.blad van de vegetatieve partner verwijderd moet worden, wil
dezedoor de generatieve partner tot bloei gebracht kunnen worden.
[20]
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5.2.2. I n v l o e d o n t b l a d e r i n g op b l o e m a a n l e g bij n a t u u r l i j k e K.D.
en L.D.
Allereerst werd nagegaan, ofer een minimale bladoppervlakte voor de bloemaanleg bestaat en of verwijdering van blad bij natuurlijke K.D. en L.D. invloed
heeft op de bloemaanleg.
Het bleek, dat gehele of gedeeltelijke ontbladering bij K.D. (8 uur natuurlijk
daglicht) en bij L.D. (16uur natuurlijk daglicht) geen invloed had op de bloemaanleg. De planten kregen vanaf de kieming de daglengtebehandeling, terwijl
de te verwijderen bladeren zo spoedig mogelijk met een pincet verwijderd werden. Bij K.D. werden bij de gedeeltelijk en de niet ontbladerde planten op het
zelfde tijdstip de bloemprimordia zichtbaar, de geheel ontbladerde planten
stierven, voor dat ze bloemen konden aanleggen;één blad met een oppervlakte
van 2cm2 was voldoende om bloemaanleg mogelijk te maken. Bij L.D. bleven
alle planten vegetatief. Herhaling van de proef gaf het zelfde resultaat.
5.2.3. I n v l o e d o n t b l a d e r i n g op b l o e m a a n l e g bij L.D., lage lichtintensiteit
Proefserie 8
Photoperiode 18 uur, nyctoperiode 6uur.Eéngroepvan40planten stondvanaf dekieming
bijeen lichtintensiteit van 280(iW/cm20 eneen andere groepvan40planten bij 1200fiW/cm2
0 . Lichtbron:fluorescentie„warmtint"buizen.Detemperatuurwasgedurendedephotoperiode 15-21 °C, gedurende de nyctoperiode 10-16°C. Duur der behandeling 130 dagen. De
cotylen werden niet verwijderd. Bij de gedeeltelijk ontbladerde planten liet men de planten
eerst het gewenste aantal bladparen ontwikkelen, waarna de volgende bladparen in een zo
vroeg mogelijk stadium verwijderd werden. Beide groepen werden gesplitst in4 series van 10
planten:1 seriemet 3bladparen, 1 seriemet2bladparen, 1 seriemet 1 bladpaar en 1 seriezonder bladeren.

Ondanks de lage lichtintensiteit en de soms diep ingrijpende ontbladering
bleven de plantjes in leven. Zie voor de resultaten tabel 5.
TABEL 5.Perillacrispa.Invloed ontbladering op bloemaanleg bij L.D., twee verschillende
lichtintensiteiten.
Perillacrispa. InfluenceofdefoliationonflowerinitiationinL.D. attwodifferentlight
intensities.

Behandeling
'Treatment

Gemiddeld a a n t a l dagen !
vanaf zaai tot zichtbare
bloemprimordia
Average number of days from
sowing to macroscopic flower
primordia
280
tJtW/cm 2 0

met 3 bladparen (with
3pairs of leaves . . .
met 2 bladparen (with
2pairs of leaves) . . .
met 1 bladpaar (with 1
pair of leaves) . . . .
zonder bladparen
(without pairs of leaves)

70

1200

Gemiddeld aantal
Dladparen
Average number of pairs
of leaves

280

Bladoppervlakte in cm 2
Leaf surface in cm2

1200

280

1200

CO

4,8

_

oo

oo

3
3

CO

3,6
1,6

cv>

3

CO

0,5

3

CO

i
70
69
105

!
CO

1
!

Uit deze tabel blijkt duidelijk, dat ontbladering geen invloed heeft op de
bloemaanleg, er valt noch een versnelling noch een vertraging te constateren,
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zowel wat de tijd als het aantal bladparen betreft. Een uitzondering hierop
maakt de serie zonder bladparen bij een lichtintensiteit van 280^W/cm 2 0 . Bij
deze plantjes werden de bloemprimordia 5 weken later zichtbaar; het aantal
bladparen bleef echter gelijk. De geringe hoeveelheid assimilaten is waarschijnlijk hiervoor verantwoordelijk. Uit de tabel zien we verder, dat een bladoppervlakte van 0,5 cm2 (cotylen) voldoende is voor bloemaanleg.
De conclusie is, dat ontbladering bij K.D. en bij L.D., lage en hoge lichtintensiteit, geen invloed heeft op de bloemaanleg, en dat de minimale bladoppervlakte voor de bloei zeer klein is.
5.3. Lycopersicum esculentum 'AiIsaCraig1
5.3.1. I n l e i d i n g
Uit proeven, beschreven op pp. 15-16 bleek, dat bij een afnemende lichtintensiteit de planten meer bladeren vóór de eerste bloemtros aanlegden, dus
langer vegetatief bleven. Eén verklaring hiervoor is, dat voor bloei een hoog
energieniveau, i.e.bij een afnemende lichtintensiteit een groter aantal bladeren,
vereist is. Het kan echter ook, dat de vegetatieve groei alle assimilaten voor
zich zelf opeist en daardoor bloemaanleg niet mogelijk wordt. In het laatste
geval zou een onderdrukken of een verminderen van de vegetatieve activiteit
bloei mogelijk moeten maken. Deze opvatting wordt ondersteund door literatuurgegevens betreffende de bloeivervroegende en de bloeivermeerderende invloed van de groeiantagonist 2,3,5-trijoodbenzoëzuur (T.J.B.Z.).
ZIMMERMAN en HITCHCOCK (130, 131) constateerden, dat lage concentraties
T.J.B.Z. (25-500 mg/l) het groei/bloei evenwicht sterk naar rechts verschuiven.
Dit uitte zich in devormingvanmeerbloemen — 1-35 bloemen per tros bij de
behandelde tegen 3-5 bloemen per tros bijdeonbehandeldeplanten —, in het
ontstaan van bloemtrossen in plaats van bebladerde scheuten in de oksels der
bladeren, in een vermindering van de apicale dominantie, waardoor het aantal
okselscheuten groter werd, en in het niet of zwak uitgroeien van de sympodiale
knop, waardoor echte eindstandige bloemtrossen ontstaan. D E WAARD en
ROODENBURG (115)bevestigden het voorgaande en toonden verder aan, dat het
aantal bladeren vóór de eerste bloemtros teruggebracht kan worden tot 2 à 3
door 6 dagen na het zaaien dejonge zaailingen te besproeien met een waterige
TJ.B.Z.-oplossing van 200 mg/l. De onderdrukking van de vegetatieve groei
was niet altijd volledig, soms ontwikkelden het eindvegetatiepunt en de okselvegetatiepunten na de besproeiing eerst nog een aantal kleine bladeren. Ten
slotte toonde GORTER (30, 31) aan, dat bovengenoemde verschijnselen gepaard
kunnen gaan met de vorming van ringfasciaties in stengel en bloemtros. Verschillende auteurs, o.a. ROODENBURG (100), spreken van de bloemvormende
werking van het T.J.B.Z. Of ditjuist is, valt tebetwijfelen. Het isimmers mogelijk, dat het effect van T.J.B.Z. op devegetatieve activiteit, namelijk de reductie
of onderdrukking ervan, deprimaire oorzaak isvan devervroegde en versterkte
bloei.
Bij het oriënterende onderzoek werden de volgende algemene waarnemingen
verricht.
1. Het wegnemen van bladeren heeft geen invloed op het aantal bladeren,
dat vóór de eerste bloemtros wordt aangelegd. Dit werd geconstateerd bij proe[22]
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ven met natuurlijk daglicht in de zomer en bij proeven in de winter met kunstlicht van de volgende intensiteiten: 600, 800, 1200, 1300, 1500, 1650 en 1800
(«W/cm2 0 .
2. Planten, waarbij behalve de cotylen alle bladeren zo vroegmogelijk verwijderd werden, splitsen veel sneller hun bladeren af dan normaal bebladerde
planten, waardoor de eerste bloemtros op een vroeger tijdstip gevormd kan
worden (zie tabel 6).
TABEL 6.Lycopersicumesculentum. Invloed ontbladering op bloemaanleg. Photoperiode
18 uur; lichtbron: fluorescentie „warmtint" buizen; temperatuur photoperiode
20-25°C, nyctoperiode 10-15°C; aantal planten per behandeling 5.
Lycopersicum esculentum. Influence of defoliation onflowerinitiation. Photoperiod
18hours;lightsource:fluorescent„warmtint" tubes;temperature photoperiod2025°C, nyctoperiod10-15°C;number ofplantsper treatment5.
Lichtintensiteit
in (xW/cm 2 0
Light intensity
in ptW/«ma 0

800
1200
1500

Gemiddeld aantal dagen vanaf zaai tot zichtbare bloemprimordia
Average number of da)sfrom sowing to macroscopicflowerprimordia
zonder blad
without leaves

met b l a d
with leaves

96,6± 0,87
72,0 ±0,31
60,0±0,31

71,0± 4,62
47,0± 0,59
40,0± 0,84

3. De internodiën blijven bij ontbladerde planten kort. Dit is het gevolg van
de snelle opeenvolging van het afsplitsen van bladprimordia (zie figuur 4 op
Plaat 2,welke tevenseenalgemeen beeld geeft van deinvloedvan ontbladering).
4. Ontbladering veroorzaakt een sterke ontwikkeling van de okselscheuten.
5. Ontbladering heeft in het algemeen geen reducerende invloed op de generatieve activiteit. Zelfs planten, vanaf de zaai volledig en voortdurend ontbladerd,zijnin staatbloemtrossen aan teleggenentedoen uitgroeien (zie figuur 5
opPlaat 2). De hoeveelheid benodigdeassimilatenblijkt dus voor de bloei laag
te liggen.
In de volgende proeven werd op verschillende van bovengenoemde punten
nader ingegaan.
5.3.2. I n v l o e d o n t b l a d e r ing op het tijdstip van de a a n l e g der e e r s t e
b l o e m t r o s en op het a a n t a l en de a a r d der b l o e m e n
Proefserie 9
Zaai 26-11-1952. Natuurlijk daglicht, in de wintermaanden versterkt en aangevuld tot
'savonds9uurmetfluorescentie „warmtint" buizen, intensiteit1600/«W/cm20 . Vanaf 1April
kregen de planten uitsluitend natuurlijk daglicht. De temperatuur in de kas werd geregeld
volgensrichtlijnen, diegelden voor dewinterteelt van tomaten. Vijf seriesvan ieder 8planten
kregen respectievelijk devolgende behandeling:
1. Controle,metblad;
2. -blad7,e.V.;
3. -blad5,e.V.;
4 - blad 3,e.V.;
5. zonder blad
Bij alle behandelingen behielden deplanten decotylen. De teverwijderen bladeren werden in
eenzovroeg mogelijk stadium meteen pincet verwijderd. Na detweede bloemtros werden de
planten getopt. De tijdens de groei gevormde okselscheuten, behalve de sympodiale scheut,
werden verwijderd.
[23]
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Tijdens de groei bleek, dat hoe meer de planten ontbladerd werden, hoe onontbeerlijker de zaadlobben werden. Bij de geheel ontbladerde planten —
behandeling nr 5— bleven de zaadlobben tot Mei aan de planten zitten.
De resultaten zijn vermeld in tabel 7.
TABEL7. Lycopersicum esculentum. Invloed ontbladering op bloemaanleg, uitgroei der tros
en aantal bloemen.
Lycopersicum esculentum. Influence of defoliation onflowerinitiation, elongation of
theclusterandnumberof flowers.
1

Nr
Mr

2

Behandeling
Treatment

1. Contrôle,+ blad
Controls,-\- leaves
2. -blad7,e.v.
- leaf7,etc.
3. - blad 5,e.v.
- leaf5,etc.
4. -blad3,e.v.
- leaf3,etc.
5. zonder blad
withoutleaves

3

4

5

Gemiddeld aantal
Gemiddeld aantal dagen vanaf zichtdagen vanaf zaai bare bloemprimordia tot opentot zichtbare
bloemprimordia gaan 1ste bloem
Average numberof
Average number of
daysfrom macrosdaysfrom sowing to
macroscopic flower copic flower primorprimordia
of the first flower '

82,0

43,0

68,2

35,8

Gemiddeld aantal
dagen vanaf zaai
tot opengaan 1ste
bloem
Average number of
daysfrom sowing to
the opening of the

7

6

Gemiddeld a a n t a l
bloemen a a n de
1ste

2de tros

Average number
of flowers on the
1st

2nd cluster

125,0

5

1

104,0

6

10

98,0

8

12

1

58,0

40,0

58,0

32,0

48,8

12,2

!

90,0
61,0

8
15

15
getopt
decapitated

Uit deze tabel blijkt, dat toenemende ontbladering een snellere aanleg der
eerste bloemtros ten gevolge had. Tevens kan men er uit aflezen, dat een intensieveontbladering—behandelingen4en5•—ookdeperiodevanzichtbarebloemprimordia tot het opengaan der eerste bloem verkort. Beide hebben tot gevolg,
dat onder de gegeven omstandigheden de duur van de periode van zaai tot
opengaan der eerste bloem door een volledige ontbladering tot minder dan de
helft verkort wordt.
Het bhjkt dus, dat door ontbladering de plant zich niet alleen sneller ontwikkelt, maar dat ook het uitgroeien van de bloemtros sneller plaats heeft. Dit
feit, gevoegd bij de waarneming, dat, wanneer zichjong blad boven debloemtros bevindt, het uitgroeien van de bloemtros niet of in geringe mate plaats
heeft, doet hetvermoeden rijzen, dat hetjonge blad hetuitgroeien van debloemtros remt (zieproefserie 10).
Verder werd geconstateerd, dat met een toenemende ontbladering het aantal
bloemen toeneemt (kolommen 6en 7) en het aantal gezette vruchten afneemt.
Tenslotte bleek duidelijk, dat bij deze winterteelt de bloemen met een toenemende ontbladering „vegetatiever" werden (ziefiguur6opPlaat 2). Dit drukte zich uitin een versterkte ontwikkeling van de kelk en in een reductievan de
kroon en meeldraden. De bloemen bleken in het algemeen wel vrucht te kunnen zetten (zie figuur 7 op Plaat 3).

[24;
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5.3.3. Invloed blad op het uitgroeien en het aantal bloemen van de
eerste bloemtros
Proefserie 10
Zaai 7-2-1953. Tot 1April werd hetnatuurlijk daglicht versterkt en aangevuld tot's avonds
9uurmet fluorescentie „warmwit" buizen, intensiteit 1600,«W/cm 20 . Vanaf 1 April kregen de
planten uitsluitend natuurlijk daglicht. De temperatuur indekaswerd geregeld volgens richtlijnen, diegelden voor devoorjaarsteelt van tomaten. Vijf series van ieder 8 planten, dierespectievelijk de volgende behandeling kregen:
1. Controle,+ bladeren vóór ennadeeerste bloemtros;
2. - blad vóór, + bladeren nâdeeerste bloemtros;
3. - blad vóór, -j- 4bladeren nâde eerste bloemtros;
4. - blad vóór, -j- 2 bladeren nâ deeerstebloemtros;
5. - blad vóór, - blad nâdeeerste bloemtros.
Bij alle behandelingen behielden deplanten decotylen. Deteverwijderen bladeren werden in
een zovroeg mogelijk stadium meteenpincet verwijderd. N a detweede bloemtros werden de
planten getopt. De okselscheuten, behalve de sympodiale scheut, werden stelselmatig verwijderd.

Zie voor deresultaten tabel 8.
TABEL 8. Lycopersicum esculenturn.Invloed ontbladering ophetuitgroeien van de1ste bloemtros enophetaantal bloemen vande1steen2de bloemtros.
Lycopersicum esculentum. Influence of defoliation ontheelongation of the1st flower
cluster andonthenumber of flowers of the 1stand 2nd flower cluster.

Nr
Ar

Behandeling
Treatment

1. Contrôle
Controls
2. - blad vóór, + bladeren
nâ lste bloemtros . . . !
- leaves before, + leaves |
after 1stflowercluster
\
3. - blad vóór, 4 bladeren
nâ lste bloemtros . . .
- leaves before, 4 leaves \
after 1st flower cluster
4. - blad vóór, 2 bladeren
nâ lste bloemtros . . .
- leaves before, 2 leaves
after 1stflower cluster
5. - blad vóór, - blad nâ
lste bloemtros . . . .
- leaves before, - leaves
after 1st flower cluster

Gemiddeld a a n t a l
Gemiddeld aantal dagen vanaf zicht- Gemiddeld aantal
bare bloempridagen vanaf zaai
! dagen vanaf'zaai
mordia tot open- tot opengaan 1ste
! tot zichtbare
gaan 1ste bloem
bloem
bloemprimordia
Average numberof
Average numberof
Average numberof
days from macros- days from sowing to
daysfrom sowingto
the opening of the
\ macroscopicflower copic flower primordia tothe opening
firstflower
i
primordia
of the first flower

54,0

45,0

36,0

OO

36,0

36,3

36,4

99,0

I

Gemiddeld aantal
bloemen a a n de
2de tros
Average number
of flowers on the
2nd cluster

6,1

7,6

oo

62,0

98,0

6,7 i 15,6

55,7

92,0

8,3 I 15,0

17,0

53,4

11,3 ! 15,6

Uit deze tabel blijkt, dat bij de planten die vóór de eerste bloemtros ontbladerd werden, dusdebehandelingen 2t/m5,deeerste bloemtros 36dagen na
de zaai zichtbaar werd; bij de contrôles wasdit na 54dagen. Vergelijken we
[25]
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deze getallen met diein tabel 7(respectievelijk 48,8en 82,0),dan zien we,dat de
gehele ontwikkeling der plant sneller is, een gevolg van de betere groeiomstandigheden.
Bleef het blad of bleven enkele bladeren nâ de eerste bloemtros zitten, dus bij
de behandelingen 1t/m 4, dan ontwikkelde de bloemtros zich tot een bepaald
stadium, maar werd daarna in haar uitgroeien volledig geremd (zie figuur 8
opPlaat 3). De bladeren waren op dat moment 3-4 cm groot. Deze remming
bleef voortdurend bestaan bij behandeling 2, dus wanneer na de eerste bloemtrosniet ontbladerd werd. Bijbehandeling 3—4bladeren nâdeeerste bloemtros
—begonnen op 6/5/1953, dus 88 dagen na de zaai, debloempjes van de eerste
bloemtros zichzeer langzaam te openen;debloemtrossteel verlengdezichechter
niet.
Bij behandeling 4 — 2bladeren nâ eerste bloemtros — begon op 30/4/1953,
dus 82 dagen na de zaai, de eerste bloemtros zich te strekken en werd de remming opgeheven (zie figuur 9 op Plaat 4); de twee bladeren waren op dat
moment volgroeid (lengte 15-20 cm). Wanneer er geen bladeren na de eerste
bloemtros waren, was er geen remming. Hoe meer bladeren boven de eerste
bloemtros, hoe langer het duurde vóór dat de aangelegde bloemtros kon uitgroeien (zie kolom 4, tabel 8).
Omdat de planten na de tweede bloemtros getopt werden, werd het uitgroeien van de tweede bloemtros niet geremd.
De indruk werd verkregen, dat, zolang er zich groeiend blad vlak boven de
bloemtros bevindt, het uitgroeien van de bloemtros geremd wordt; zodra het
blad boven de bloemtros volgroeid is, verdwijnt de remming (zie ook volgende
proeven).
Het aantal bloemen aan de eerste bloemtros neemt met toenemende ontbladering toe (zie kolom 6, tabel 8), mits het uitgroeien van de bloemtros niet
geremd blijft. Het aantal bloemen aan de tweede bloemtros isbij de gedeeltelijk
of geheel ontbladerde planten groter dan bij de bebladerde (zie kolom 7,
tabel 8), zodat dus in het algemeen gezegd kan worden, dat ontbladering het
aantal bloemen per tros doet toenemen.
Proefserie11
In deze proef werd het aantal bladeren boven de eerste bloemtros in de verschillende series anders gevarieerd.
*
Zaai 8-4-1953.Deplanten kregen gedurende degehelevegetatieperiodenatuurlijk daglicht.
Vijf seriesvanieder8planten:
1. - blad vóór, + bladeren nâ 1ste bloemtros;
2. - blad vóór, 2 bladeren nâ 1stebloemtros;
3. - blad vóór, 1blad nâ 1ste bloemtros;
4. - blad vóór, J blad nâ 1stebloemtros;
5. - blad vóór, - blad nâ 1stebloemtros.
Deplanten werden getoptvóór detweedebloemtros;deokselscheuten,behalvedesympodiale
scheut, werden stelselmatig verwijderd.

Omdat alle planten tot aan de eerste bloemtros ontbladerd werden, werd bij
hen op hetzelfde tijdstip, namelijk 30 dagen na de zaai, de eerste bloemtros
zichtbaar.
Zie voor de resultaten tabel 9.
[26]

27
TABEL 9.Lycopersicum esculentum. Invloed ontbladering op het uitgroeien en op het aantal
bloemenvan de 1stebloemtros.
Lycopersicum esculentum. Influence of defoliationon the elongationand on the
number offlowersofthe1stflowercluster.
1 |

Nr j
Nr \

ï.

2.

3.

4.

5.

2

3

Behandeling
Treatment

Gemiddeld aantal
dagen vanaf zichtbare bloemprimordia tot opengaan lste bloem
Average number of
daysfrom macroscopie fiowerprimordia
to the opening of
the 1st flower

- blad vóór, + bladeren
nä 1stebloemtros . . .
- leaves before, + leaves
after 1st flower cluster
- blad vóór, + 2 bladeren nâ lste bloemtros .
- leavesbefore,+2 leaves
after 1st flower cluster
- blad vóór, + 1 blad
nâ lste bloemtros . . .
- leaves before, + 1 leaf
after 1st flower cluster
-bladvóór, + J blad nâ
lste bloemtros . . . .
- leaves before, + \ leaf
after 1st flower cluster
- blad vóór, - blad nä
lste bloemtros . . . .
- leaves before, - leaves
after 1st flower cluster

4

|

5

|

6

Percentage open bloemen
.a i
\ c(\ A
i Gemiddeld aantal
46 dagen n a
| 60 dagen n a .
b]oemen
+
zichtbare bloemprimordia
bloemknoppen
Percentage of open
flowers
Average number of
46 days
60 days
flowers and flower
after macroscopicflowerprimordia

i

78,0

0

0

5,6 ± 0,26

38,3

19

56

10,6± 1,29

31,5

40

47

9,5 ± 1 , 3 9

25,5

44

59

14,0± 1,91

17,8

74

77

17,6 ± 4 , 0 8

Uit deze tabel blijkt, dat het aantal dagen vanaf het zichtbaar worden der
bloemtros tot aan het opengaan van deeerstebloem bij deverschillende behandelingen sterk uiteen liep. In tegenstelling tot de vorige proefserie komt nu bij
behandeling nr 1, vergelijkbaar met behandeling nr 2 in tabel 8, de bloemtros
uiteindelijk wèltot uitgroeien; de remming blijft echter veellanger bestaan dan
bij de andere behandelingen.Eveneens blijkt, dat hoe groter het aantal bladeren
boven de eerste bloemtros, hoe sterker de remming op het uitlopen van deze
tros (zie figuur 10opPlaat 4). Zodra de bladeren volgroeid zijn ofzodra men de
groeiende scheut boven de tros verwijdert, houdt deremming op.
Op23/6/1953en op 10/7/1953,dusrespectievelijk 46en 60dagen na het zichtbaar worden van de bloemtros, werden tellingen verricht van het aantal open
bloemen en van het aantal bloemknoppen (ziekolommen 4, 5en 6van tabel9).
Het bleek, dat het aantal uitgegroeide bloemprimordia (bloemen + bloemknoppen) en het percentage open bloemen bij een vermindering van het aantal
bladeren toeneemt. Dus:het groeiende blad boven de bloemtros remt zowel het
uitgroeien van de tros als de ontwikkelingvan bloemknop tot open bloem.
[27]
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Resumerend: Ontbladering
1. stimuleert de okselscheutgroei,
2. vervroegt de bloemaanleg,
3. vergroot het aantal bloemen,
4. veroorzaakt „vegetatieve" bloemen,
5. heft deremming van hetjongeblad op het uitgroeien vandebloemtros op.
Een onderdrukken van de vegetatieve activiteit door ontbladering geeft de
plant dus een sterk generatieve tendens.
Uit het bovenstaande kan menverder concluderen, dat men met ontbladering
in principe hetzelfde bereikt als met behandeling met TJ.B.Z. Dit wijst er
mijns inziens op, dat TJ.B.Z. geen bloemvormende werking heeft, maar een
groei-onderdrukkende werking in die zin, dat er een verschuiving plaats heeft
in de correlatieve verhoudingen tussen bloemtros en bladvormende spruit
(ROODENBURG, 100, p. 304); zie verder p. 36.

5.4. Phaseolus vulgaris,Vroege Wagenaaf
5.4.1. I n l e i d i n g
Uit proeven, beschreven op pp. 16-19, is gebleken, dat de bloemaanleg bij
Phaseolus vulgaris 'Vroege Wagenaar' niet te beïnvloeden is door de factoren
lichtintensiteit, daglengte en ontlobbing. Wel werd een invloed op het aantal
bloemen gevonden: het aantal bloemen neemt af met eenverlagingvan de lichtintensiteit en met een toenemende ontlobbing. De vraag rees, of een vermindering van het bladoppervlak een zelfde effect zou hebben. Evenals bij de tomaat,
geeft de literatuur aanwijzingen in tegengestelde richting. Nadat KRAUS en
MITCHELL (55), WHITING en MURRAY (120) en SNIJDER (106) een vermindering
van de groeiactiviteit door de groei-antagonist TJ.B.Z. geconstateerd hadden,
toonde GORTER (32) duidelijk aan, dat TJ.B.Z. het aantal bloemen vergroot.
5.4.2. I n v l o e d o n t b l a d e r i n g op de b l o e m a a n l e g
Proefserie 12
Zaai 11-7-1952.Natuurlijk daglicht. Temperatuur gedurendedephotoperiode 17-23 °C(op
zonnige dagen hoger), gedurende denyctoperiode 12-18°C.Drie series van ieder 10planten:
1. 1enkelvoudige en 4 samengestelde bladeren;
2. 2enkelvoudige en geen samengestelde bladeren;
3. zonder blad.

Bijalle 3serieswerd geconstateerd, dat deeindstandige bloemtros na 4samengesteldebladeren werd aangelegd, duserisgeen invloed van het ontbladeren op
de bloemaanleg. Dit is inovereenstemming methetopp. 18vermelde resultaat,
dat de ontwikkeling van de hoofdscheut volledig in het zaad is vastgelegd.
Verder bleek, dat het aantal open bloemen bij de tweede serie planten aanzienlijk groter was dan bij de andere series; de aantallen waren voor de drie
series respectievelijk 22, 60 en 4 (globale telling). Vermeld zij, dat de bloemen
na de telling niet verwijderd werden. Hierdoor werd de telling bemoeilijkt,
terwijl de vruchtzetting en -uitgroei, die vooral bij de niet-ontbladerde planten
plaats hadden, mogelijkerwijze de ontwikkeling van meer bloemprimordia tot
open bloemen verhinderd hadden. Bij de volgende proeven werden daarom de
open bloemen na de telling verwijderd.
[28]
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5.4.3. I n v l o e d o n t b l a d e r i n g op het a a n t a l b l o e m e n
Proefserie 13
Zaai 27-8-1952. Natuurlijk daglicht. Temperatuur gedurende de photoperiode 20-25°C,
gedurende de nyctoperiode 15-20°C. De planten werden ingedeeld in 3 secties van ieder 5
groepen.Elkegroepbestonduit6planten. Indesectiesbleefpersectiehetaantal enkelvoudige
bladeren (heteerstegetalvanelkecombinatie) constant envarieerdehet aantal samengestelde
bladeren (hettweedegetal van elkecombinatie).
Sectie 1:2 + 4, 2 + 3 , 2 + 2 , 2 + 1 , 2 + 0 ;
Sectie 11:1 + 4, 1+ 3, 1+ 2, 1+ 1, 1+ 0;
SectieIII: 0 + 4 , 0 + 3 , 0 + 2 , 0 + 1 , 0 + 0 ;
Van de eventueel gevormde okselscheuten werden bij alle groepen de bladeren verwijderd.
Elkedag,behalvedesZondags,werdenbloeiwaarnemingen verricht.Nahetopengaan werden
de bloemen geteld en vervolgens weggenomen. De telling geschiedde voor elke oksel apart,
behalvevoordeokselsdercotylen,diegesommeerdwerden.Na afloop vandebloeiwerdende
stengellengten en debladoppervlakten gemeten.

Bij ontbladering lopen de okselscheuten uit, hetgeen wijst op een vermindering van de apicale dominantie. De bloei begon voor alle groepen op 30/9/1952.
De bloeiperiode duurde 11weken; bij de tellingen werden in de 11deweek van
de bloei de grote bloemknoppen meegeteld. De 3-dimensionale grafieken in
figuur 11 geven het verband aan tussen het aantal bladeren (abscis), het aantal
bloemen (ordinaat) en de datum (as J_ vlak van tekening). Op elke datum
werden alle, in de voorafgaande perioden gevormde, bloemen gesommeerd.
Tabel 10geeft voor elke groep het aantal open bloemen, dat er tijdens de bloeiperiode per week wordt bijgevormd, terwijl tabel 11een overzicht geeft van het
aandeel van de verschillende okselscheuten in de bloemproductie. In de laatste
tabel werd de eindtros gerekend bij de okselvan het vierde samengestelde blad;
de bloemen, gevormd in de oksels van de cotylen, werden gesommeerd en vermeld in de kolom cot.; I = 1ste enkelvoudige blad; II = 2de enkelvoudige
blad; 1, 2, 3 en 4 zijn de samengestelde bladeren. x) = het bijbehorende blad
werd verwijderd.
Uit dezetabellen en grafieken blijkt het volgende:
Sectie I: Het aantal bloemen is niet gecorreleerd met het aantal bladeren.
Wanneer deplanten vergenoegontbladerd worden(2-f-1 en2 + 0),dan neemt
het aantal bloemen sterk toe(figuur 11).Vooral in de eerste tweeweken van de
bloeiishet aantal bloemen bij devèr-ontbladerdeplanten groot (zie vetgedrukte
getallen in tabel 10).In de 6de en 7de week zien webij de groep2 + 1 weer een
maximum, niet bij de groep 2 + 0. Dit laatste, en het feit, dat voor de rest van
de bloeiperiode de vèr-ontbladerde planten achterblijven bij de niet- en zwakontbladerde planten, is waarschijnlijk het gevolg van een gebrek aan assimilaten: de bloemknoppen worden wel aangelegd, maar kunnen niet uitgroeien.
Verder blijkt, dat de oksels van de cotylen verantwoordelijk zijn voor de productie van het hogere aantal bloemen (tabel 11).
Sectie II: Een zelfde tendens, hoewel niet zo uitgesproken als bij sectie I.
Hier eveneens een sprongsgewijze toename van het aantal bloemen bij de groep
1 + 1 (figuur 11). De groep 1 + 0 geeft in de eerste week van de bloei het
grootste aantal bloemen, maar blijft daarna achter (assimilaten!), zie tabel 10.
Het tekort aan assimilaten doet zich hier eerder gevoelen dan bij sectie I, wat
eveneens blijkt uit het feit, dat in de 6de en 7de week van de bloei bij de groep
1 + 1 geen maximum aangetroffen wordt. Uit tabel 11 blijkt, dat de oksels
van de cotylen weer een belangrijke bijdrage leveren tot het hogere aantal
bloemen; vergelijk daartoe de groepen 1+ 2 en 1+ 1.
[29]
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S<?e//eƒƒ/:Indeze sectie doet het tekort aan assimilaten zich nog eerder gelden. Zien weindeeersteweekvan debloei nog, dat degroep0 + l h e t grootste
aantal bloemen produceert, daarna blijft deze groep sterk achter (tabel 10). Bij
vergelijking van degroepen 0+ 3en0+ 2blijkt, datdesprongsgewijze toename in aantal bloemen gehandhaafd blijft (figuur 11). Deze toename wordt
veroorzaakt door een grotere bloemproductie in de oksels van de cotylen
(tabel 11).
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TABEL 10.Phaseolus vulgaris. Invloed ontbladering ophet aantal bloemen.
Phaseolus vulgaris. Influence of defoliation onthenumber of flowers.
H e t gemiddeld aantal bloemei , d a t gevormd wordt ind e... week
Average number ofJ owers, formed in the... week

Behandeling
Treatment

Totaal
Total

lste
1st

2de
2nd

3de
3rd

4de
4th

5de
5rt

6de
6th

7de
7rt

8ste
8th

9de
9th

lOde l l d e
10th 11th

SectieI:(Section I:)
2+ 4
2+3
2+2
2+1
2+ 0

18
17
14
22
26

17
18
14
28
30

2
5
9
11
10

4
4
6
5
4

14
7
12
6
3

8
12
13
22
16

17
16
13
20
13

17
18
11
13
8

14
11
8
6
1

14
8
11
6
6

18
18
16
22
12

143
134
127
161
129

Sectie II: (Section 11:)
1+ 4
1+ 3
1+ 2
1+ 1
1+ 0

17
17
15
23
26

12
11
17
23
12

4
3
10
7
4

7
6
5
4
11

10
10
5
8
7

12
13
7
14
10

18
17
13
14
6

15
16
12
14
6

17
11
11
17
4

16
15
12
12
3

28
20
14
10
3

156
139
121
146
92

Sectie III: (Section III.)
0+4
0+3
0+2
0+ 1
0+0

14
13
23
24
0

7
4
9
8
0

10
8
6
4
0

5
7
7
2
0

9
5
10
10
0

9
8
16
6
0

13
15
15
4
0

11
10
5
9
0

15
13
7
8
0

9
3
10
3
0

0
0
0
0
0

109
86
108
78
0

TABEL 11. Phaseolus vulgaris. Invloed ontbladering ophetaantal bloemen.
Phaseolus vulgaris. Influence of defoliation onthenumber of flowers.
Behandeling
J TcQlTftcTll

H e t gemi ddeld aantal bloemen, d a t gevormd
Average number of flowers, formed in

1n

l

wordt ind eoksel vanh e t... blad
the axil ofthe ... leaf
3

4

cot.

I

SectieI: (SectionI:)
2+ 4
2+ 3
2+2
2+ 1
2+ 0

27
17
20
53
38

31
31
27
28
20

33
29
25
30
18

13
14
16
16
101)

12
18
12
101)
141)

12
10
121)
101)
161)

15
151)
151)
141)
131)

SectieII: (SectionII.)
1+ 4
1+ 3
1+ 2
1+1
1+ 0

35
23
26
36
15

34
33
28
33
10

231)
251)
281)
221)
ll1)

17
13
12
16
71)

15
17
8
121)
171)

15
14
51)
91)
171)

17
141)
141)
181)
151)

SectieIII: (Sectionlll:)
0+ 4
0+3
0+2
0+1
0+ 0

18
12
31
31
0

14
14
16
5

6
16
11
61)

6
10
51)
41)

17
20 1 )
161)
121)

481)
141)
291)
201)
1
(J )

o1)

2

o1)

o1)

In het algemeen kan dus gezegd worden, dat ontbladering een toename van
debloeicapaciteit veroorzaakt, maar dat bij een te sterke reductie van het bladoppervlak de hoeveelheid assimilaten limiterend gaat werken ten opzichte van
een volledigerealisatie van deze capaciteit.
[31]
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Verder blijkt uit tabel 11, dat het al ofniet verwijderen van eenblad weinig
invloedheeft opdebloemproductieindeokselvandatblad.
Tabel 12geeft tenslotte het verband tussen het aantal bloemen, de stengellengtenendebladopperviakten.
TABEL 12. Phaseolusvulgaris. Invloed ontbladering op aantal bloemen, stengellengte en
bladoppervlakte.
Phaseolusvulgaris. Influence of defoliation onnumberofflowers,stem length and
leafsurface.
Behandeling
-/ T6Qtîïl0Tlt

Gemiddeld
aantal bloemen
Average number of flowers

Gemiddelde
stengellengte in cm
Average stem length in cm

Gemiddelde
bladoppervlakte in cm 3
Average leaf surface in cm%

Sectie I:{Section I:)
2+4
2+3
2+2
2+1
2+0

143
134
127
161
129

27,3 ±
27,7 ±
25,8±
19,4±
16,5 ±

2,1
1,3
2,7
1,4
0,7

790 ± 72
704± 23
570± 30
365 -t 25
154± 9

Sectie II: (Section II:)
1+ 4
1+ 3
1+ 2
'1+1
1+ 0

156
139
121
146
92

27,1 ±
27,0±
24,5 ±
21,1 ±
18,0 ±

1,1
2,9
1,9
1,4
1,4

718 ±
710±
453 ±
300±
112±

SectieIII: (Section III:)
0+4
0+ 3
0+ 2
0+1
0+0

109
86
108
78
0

18,6±
17,4±
15,4±
12,0±
~

0,5
1,3
0,2
0,8

420 ± 37
289± 15
202± 18
100± 11
~

27
40
31
30
8

Uit dezetabel blijkt, dat er geen enkele directe correlatie bestaat tussen het
aantal bloemen enerzijds en de bladoppervlakte, respectievelijk de stengellengte, anderzijds. Een afnemende bladoppervlakte gaat wel gepaard met een
afnemende stengellengte.
Proefserie14. Inproefserie 13 werdgeenaandachtgeschonkenaan de functie
van de okselscheutbladeren; deze werden namelijk steeds verwijderd. Aan dit
punt werd indezeproef specialeaandacht besteed.
Zaai 2-3-1953. Natuurlijk daglicht. Temperatuur gedurende de photoperiode 17-22°C,
gedurende de nyctoperiode 13-16°C. Zeventien groepen van ieder 10planten. Alle groepen
legden4samengesteldebladerenaan;het4debladkwamechterniettot ontwikkeling.In deze
groepen werdhet aantal bladeren,enkelvoudigofsamengesteld, gevarieerd, terwijl aldan niet
de okselscheuten ontbladerd werden. De volgende symbolen werden gebruikt:
E = enkelvoudig blad;
S = samengesteld blad;
O = okselscheutblad.
Decontrole,diedusnietontbladerdwas,werdalsvolgtaangeduid:Ei+,2+ Si+,2+,3+ 0 + .
Bijhetverwijderen vaneenbladveranderdehet+ teken ineen- teken.
Driemaalper weekwerden bloeiwaarnemingenverricht. Na het opengaan werden debloemengeteldenverwijderd; voor elkebladoksel werden weer aparte bloemtellingen verricht.
Op 20/4/1953 begonnen alle groepen gelijktijdig te bloeien; de bloeiperiode
d u u r d e 9 weken. Deze bloeiperiode werd niet, zoals bij de vorige proef, bij alle
[32]
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groepen gekenmerkt door twee maxima, gescheiden door een minimum; dit
wasalleen het gevalbij desterk ontbladerde groepen.
In tabel 13 wordt een overzicht gegeven van het gemiddeld aantal open
bloemen,daterindeverschillendewekenvandebloeiperplantgevormdwerd.
TABEL 13.Phaseolus vulgaris. Invloed ontbladering op het aantal bloemen.
Phaseolusvulgaris.Influenceofdefoliationonthenumberof flowers.

Behandeling hoofdscheut
Treatment main shoot
E — simple leaf
S — composedleaf

El+, 2+ Sl+, 2+, 3+
El+,2+
El+,2+
El+,2+
El+, 2+

S l _ 2 + , 3+
S l + j 2 + , 3—
S i — , 2—, 3 +
S i — , 2+ , 3 —

E l + , 2 + S l + > 2 — , 3—
E l + . 2 + S l _ 2—, 3—
E l — , 2 + S l _ _ 2—, 3—
E l — , 2 — S l _ , 2—, 3—

Gemiddeld aantal bloemen, gevormd in d e ... week van de bloeiperiode;
planten met e n zonder okselscheutblad
Averagenumber of flowers, formed in the ... week of the flowering period;
plants with and without leaves on the axillary shoots (0-+- and 0~)
lste

2de

3de

4de

5de

6de

7de

8ste

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

o+o- 0+ o- 0+ o- 0+ o-

0 + 0-

0 + 0-

0+ o-

9 13
10 12
11 13
11 12
12 15
7 15
1026
6 28
2

3 7
5 9
3 13
4 14
2 1 6 4 21
7 13
8 19
615 415
3 17 1019
711 9 4
4 3
5 8

917
10 26
7 39
10 19
1021
1322
8 17
8 18

5 12
216
410
8 12
7 7
5 8
8 7
4 2

-

-

-

8 10
3 8
6 12
411
3 15
7 16
6 23
5 14
1

t

9de
week
9th
week

Totaal

0+ 0-

0+ o-

0 + 0-

7 17 9 1 6
4 2 2 7 14
811 8 14
7 15
8 13
811 7 9
7 12 9 12
7 8 11 6
7 5
8 3

1312
10 8
612
9 6
5 5
8 5
6 1
4 1

-

-

Total

68 113
53 133
54148
72120
62 114
69 124
72 103
51 82
3
-

Wanneer wevoor elke groep dekolommen 0 + (met okselscheutblad) en 0(zonder okselscheutblad) vergelijken, dan zien we, dat ontbladering van de
okselscheuten gedurende een bepaald aantal weken een bloemvermeerderend
effect heeft. Bij de niet-ontbladerde groepisdit 8weken, bij demeest-ontbladerde groep4weken;degeheel-ontbladerde groep sterft afenwordt daardoor
buitenbeschouwing gelaten.Hieruit volgt,datdeinvloed vanontbladeringder
okselscheuten het langst merkbaar is bij die planten, waarbij de hoofdscheut
weinig of niet ontbladerd is. Hoe meer de hoofdscheut ontbladerd is, hoe
sneller een gebrek aan assimilaten de realisatie van de bloemvermeerderende
invloedonmogelijk maakt.Aandeanderekantblijktuittabel 13,datdeinvloed
van ontbladering der okselscheut bij een toenemende ontbladering van de
hoofdscheut explosieverwordt.Datwilzeggen,datindeeersteweekhetgrootsteaantalbloemenbijdemeestontbladerdegroepwordtgevonden,namelijk28.
Uit genoemde feiten volgt, dat het grootste aantal bloemen in een bepaalde
weekbij hetvoortschrijden derbloeiperiode opdetabelnaar boven verschuift,
zodat dezeaantallen—indetabelvetgedrukt—ongeveer te vinden zijn op de
diagonaal van links onder naar rechts boven.
De conclusie is, dat de bloemvermeerderende invloed van ontbladering der
okselscheut bij een toenemende ontbladering der hoofdscheut sterker wordt,
maar dat ze het langst merkbaar blijft bij degroepen, waarbij de hoofdscheut
weinig of niet ontbladerd is.De assimilaten spelen dus in zoverre een rol, dat
ze nodig zijn voor het realiseren van de bloemvermeerderende invloed. Daar
echter ontbladering gekoppeldisaaneenreductievanhet assimilatieoppervlak,
iseen scheidingvan beideinvloeden moeilijk.
Over de oorzaak van de bloemvermeerdering het volgende. Zoals gezegd,
veroorzaakt deontbladeringvandehoofdscheut eensterke okselscheutontwikkeling.Hierdoor wordthetaantalactief-delende weefselsvergroot enisdekans
133]
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op meer bloemen groter. Deze kans wordt gerealiseerd, wanneer de bladontwikkeling onderdrukt wordt.
6. HET ANTAGONISME TUSSEN VEGETATIEVE EN GENERATIEVE ACTIVITEIT

Vegetatieve activiteit is het ontstaan en het uitgroeien van vegetatieve organen; generatieve activiteit is het ontstaan en het uitgroeien van generatieve
organen.
Algemeen kan men waarnemen, dat er een antagonisme heerst tussen genoemde activiteiten. Een antagonisme, dat nietzó streng is,dat deze activiteiten
elkaar uitsluiten, maar toch groot genoeg om de volle aandacht te krijgen.
KLEBS (50, 51) beschreef dit antagonisme en kwam o.a. tot de volgende uitspraken:„Solangeespraktischmöglichist,dieBedingungen für eine bestimmte
Formbildung, z.B.für das vegetative Wachstum konstant zu erhalten, so lange
musz die Pflanze sich in dieser Form erhalten..." en „In der spezifischen Struktur der Pflanzen, inderallesichtbaren Eigenschaften der Potenznach vorhanden
sind, liegt nichts, was einen bestimmten Entwickelungsgang notwendig verursacht. In letzter Linie entscheidet die Auszenwelt darüber, welche von den verschiedenen möglichen Entwickelungsformen verwirklicht wird."
Bij KLEBSvalt dus denadruk op:1.inpotentie zijn vegetatieve en generatieve
ontwikkeling altijd in de plant aanwezig, 2. het hangt van het milieu af welke
ontwikkeling gerealiseerdwordt, 3.hetverschiltussenvegetatieveen generatieve
ontwikkeling is een kwantitatief verschil. Uit zijn proeven met bacteriën,
myxomyceten, schimmels, algen en hogereplanten blijkt, dat een onderdrukken
van devegetatieve activiteit aanleiding geeft tot generatieve activiteit(45,46,47,
48,49, 50).Het onderdrukken van devegetatieve activiteit had opvele manieren
plaats, b.v. door 1.het organisme, na een voorafgaande goedevoeding, honger
te laten leiden {Bacillussubtilus, Saccharomyces cerevisiae, Saprolegnia mixta),
2. geringe N-bemesting (Sempervivum funkiï), 3. vermindering van de lichtintensiteit (Vaucheria repens e.a.), 4. vermindering van het zuurstofgehalte
(Vaucheria clavata e.a.), 5. verlaging van de temperatuur {Bumileria sicula,
Glechoma). MAXIMOW (79) stelt de generatieve ontwikkeling eveneens antagonistisch ten opzichte van de vegetatieve activiteit. VON DENFFER (20, p. 301)
zegt, dat dit antagonisme zijn morphologische grond heeft in het volgende feit:
„Jede seitliche Anlage am Vegetationskegel spaltet sich nämlich frühzeitig in
zwei Teile: einen halbmondförmigen Wulst - die Anlage des Tragblattes -,
und eine mehr oder weniger Knopfförmige Sproszanlage - den Achseltrieb.
Bei vorherrschender vegetativer Tendenz entwickelt sich in der Regel zunächst
nur das Tragblatt... Beiüberwiegend reproduktiver Tendenz hingegen wird alle
Kraft von vornherein in denAchselsprosz geleitet,der sodann als Kurztrieb die
charakterische Ausgestaltung einer Blüte erfährt... Ist die Tendenz zur Blütenbildung zu schwach, so können recht absonderliche Übergangsformen entstehen..."
Met deze zienswijzen als grondslag komt het bloeiproces, mijns inziens, in
een helderder daglicht te staan. Hier volgen enkele theoretische gevolgtrekkingen:
1. Jeugdphase. De jeugdphase in het algemeen is de periode vanaf de zaai,
waarin de plant niet door bloei-inducerende omstandigheden tot bloei gebracht
kanworden.Devegetatieveactiviteitdomineertzosterk,datbloeionmogelijk is.
[34]
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2. Bloei-inductie. De bloei-inductie is de, uiterlijk onzichtbare, voorbereidende werking voor de bloei. Deze kan alleen plaats vinden, wanneer de plant
uit dejeugdphase is, hetgeen verklaard kan worden door de waarneming, dat
bij het ouder worden van de planten de vegetatieve activiteit geringer wordt.
Voor K.D.planten is een extraterugdringing vandevegetatieve activiteit noodzakelijk, welke bereikt wordt dooi K.D.; bij deze planten is de groeistof voornamelijk de beperkende factor (zie p. 37).
3. Bloei-realisatie. De bloei-realisatie (morphologische bloemknopvorming)
is hoofdzakelijk afhankelijk van het feit of hiervoor energetische stoffen beschikbaar zijn. Bij niet-K.D.planten wordt bloeirealisatie mogelijk vanaf het
moment, dat de ontwikkeling van het blad niet alle energie meer voor zich opeist. De aanwezigheid van een relatief groot aantalphysiologischjonge bladeren
werkt hierbij remmend. Bij K.D.planten wordt bloeirealisatie mogelijk, wanneer
er na een extra terugdringing van de vegetatieve activiteit, waardoor de bladafsplitsing onderdrukt wordt, energetische stoffen aanwezig zijn. Dikwijls blijft
tijdens deperiode der bloeirealisatie een zekereterugdringing van de vegetatieve
activiteit noodzakelijk, omdat anders een vegetatieve terugslag optreedt
{Kalanchoë, 41;Cynosuruscristatus, 123;Perilla, 75).
Resumerend:bij deniet-K.D.planten ishetzichontwikkelende blad de bloeiremmende factor, terwijl bij de K.D.planten een factor, die de bladafsplitsing
bevordert en die uit het blad afkomstig is, bloeiremmend werkt.
Het bovenstaande wordt ondersteund door o.a. de volgende waarnemingen:
1. Bloeiende spruiten vertonen verouderingsverschijnselen :een vermindering
van de cambium-activiteit en een daarmee gepaard gaande verhouting van de
cellen, b.v. Kalanchoë(21).
2. De bloemen van generatieve planten vertonen in voor bloei ongunstige
omstandigheden vaak een vegetatieve terugslag (zie boven); deze terugslag
vindt ook plaats, wanneer vegetatietoppen, op het punt van generatief worden,
aangetast worden door galverwekkers; dezegalverwekkers'brengen waarschijnlijk groeistof in de vegetatietoppen (21,22).
3. Generatieve stekken bewortelen moeilijker dan vegetatieve stekken (21,
98). In veel gevallen bloeien stekken eerder dan de moederplanten, b.v. Rhododendronpraecox, Cytisus, Berberis en Weigelia (practijkwaarnemingen).
4. Een overdadige vegetatieve groei gaat gepaard met een bloeireductie, b.v.
Lycopersicum esculentum, Cucumus sativus, Tropaeolum majus, etc. (practijkwaarnemingen).
5. Jong blad remt de bloemvorming, b.v. Theobromo cacao,terwijl bij Hevea
brasiliensis,TectonagrandisenJacarandarhombifolia debloei optreedt, wanneer
de bomen min ofmeer kaal komen te staan (9).
6. Vele meerjarige planten leggen de bloemen aan op een tijdstip, dat de
vegetatieve activiteit sterk verminderd of nul geworden is, b.v. appel (10),
peer (77),Syringa (76), Prunus triloba (practijkwaarneming), bloembollen, etc.
Bijappel houdt de vegetatieve groei bij volwassen bomen eind Juni op, terwijl
bij jonge zaailingen de groei doorgaat tot in Augustus/September. Dit is misschien de oorzaak van de langdurige jeugdphase.
Practische maatregelen in de fruitteelt, zoals het enten en oculeren op zwakgroeiende onderstammen, verminderen de vegetatieve activiteit en vervroegen
daardoor de vruchtbaarheid.
7. De cultuurmaatregelen in de groenteteelt, die gericht zijn op eenvroegere
[ 35 ]
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bloei, zijn eveneens terug te brengen op een vermindering van de vegetatieve
activiteit, b.v. tomaat: herhaald verspenen en verpotten, relatief weinig N en
relatief veel P, direct na het uitplanten weinig water vooral op groeikrachtige.
gronden, relatief lage luchttemperatuur vooral wanneer er weinig licht is;
komkommer : vroegere vruchtbaarheid door een weinig groeikrachtige grond,
door snoei, door droogte, door relatief lage luchttemperatuur ;sla en andijvie:
groeistagnatie door een droge periode doet de planten vroeger schieten.
Aldezewaarnemingen illustreren het antagonisme tussenvegetatieveengeneratieve activiteit.
Tevens vormen de resultaten van de, in het voorgaande, beschreven proeven
een ondersteuning van de op pp. 34-35 gegeven beschouwingen.
Kort samengevat zijn deze resultaten:
Lage lichtintensiteit

bloeibevorderend
(Perilla)
niet bloeibevorderend
(tomaat en boon)

Ontbladering

geen invloed

T.J.B.Z.-toediening

geen invloed (110)

bloeibevorderend bloeibevorderend (30,32)

Groeistoftoediening

bloeiremmend (2)
geeninvloed(128)

Wanneer dus de lage lichtintensiteit bloeibevorderend werkt, dan blijkt, dat
de plant ten aanzien van de bloei nietreageert op ontbladering of op toediening
van T.J.B.Z., en wel op groeistoftoediening. Wanneer de lage lichtintensiteit
niet bloeibevorderend werkt, dan reageert de plant ten aanzien van de bloei
wel op ontbladering en toediening van T.J.B.Z., maar niet op groeistoftoediening. Met andere woorden, de werking van T.J.B.Z. is niet gecorreleerd met
groeistof, maar wel met ontbladering. T.J.B.Z. zou dus in de eerste plaats een
stof zijn, diedebladvorming onderdrukt en niet een antigroeistof.
Bij Perilla remt de groeistof, maar niet het zich ontwikkelende blad. Een
hoge groeistofconcentratie is waarschijnlijk de op p. 35 genoemde factor, die
de bladafsplitsing bevordert. Deze hoge groeistofconcentratie wordt dan door
een lage lichtintensiteit zodanig verlaagd, dat bloei-inductie bij L.D. mogelijk
wordt. Het extra terugdringen van de vegetatieve activiteit komt dus neer op
een verlaging van het groeistofniveau.
Bij Lycopersicum esculentum en Phaseolus vulgaris remt het zich ontwikkelende blad. Zodra dit blad verwijderd wordt of zodra het volgroeid is,met
andere woorden wanneer de bladontwikkeling niet alle energie meer voor zich
opeist, is bloeirealisatie mogelijk.
In dit verband is het frappant te constateren, dat:
1. bij alle onderzochte K.D.planten de groeistoftoediening bloeiremmend
werkt, terwijl de T.J.B.Z. geen directe invloed op de bloemaanleg uitoefent uitgezonderd bij Xanthium, welk gevalechter discutabel is (zie 127);
2. bij alle onderzochte L.D.planten de groeistof niet direct, maar via de
vegetatieve ontwikkeling der plant, de bloei beïnvloedt;
3. T.J.B.Z. tot nu toe alleen op niet-K.D.planten bloeibevorderend werkt.
Het is dus niet onmogelijk, dat het bovengenoemde verschil in bloeireactie
tussen Perilla enerzijds en tomaat en boon anderzijds ook het kenmerkende
verschil is tussen K.D. en niet-K.D.planten in het algemeen.
Nemen we verder aan, dat bij daglengtegevoelige gewassen het evenwicht
tussen beschikbare assimilaten en groeistof beslissend isvoor de bloei (WELLEN[36]
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siEK, DOORENBOSen D E ZEEUW, 119), dan komen we tot de volgende karakterschets van K.D. en niet-K.D.planten.
K.D.planten: Een laag stofwisselingsniveau is optimaal, waardoor in het
evenwicht beschikbare assimilaten/groeistof degroeistof voornamelijk de factor
is, die met betrekking tot de bloei beperkend is. De vegetatieve, respectievelijk
generatieve, activiteit wordt daardoor hoofdzakelijk beheerst door het groeistofniveau. Relatief veel groeistof leidt tot vegetatieve activiteit; relatief weinig
groeistof (K.D., L.D.-lage lichtintensiteit) leidt tot generatieve activiteit.
Niet-K.D.planten: Een hoog stofwisselingsniveau isoptimaal, waardoor in het
evenwicht beschikbare assimilaten/groeistof de hoeveelheid beschikbare assimilaten voornamelijk de factor is,die met betrekking tot de bloei beperkend is.
Van nature is het groeistofniveau zo hoog, dat hierop weinig invloed is uit te
oefenen. Een vermeerdering van de relatieve hoeveelheid beschikbare assimilaten door de verhouding volgroeid blad/groeiend blad te laten stijgen (L.D.,
wegnemen van groeiend blad) bevordert de bloei.
Het bovenstaande geeft alsrichtlijn voor verdere experimenten op het gebied
van de bloei: het onderzoek naar de interacties tussen de factoren assimilaten
en groeistof.
7. SAMENVATTING

Er werden proeven verricht met deK.D.plant Perillacrispaen de dagneutrale
planten tomaat (Lycopersicum esculentum 'Ailsa Craig') en boon {Phaseolus
vulgaris'Vroege Wagenaar') om deinvloed van het blad op de bloei na te gaan.
Het volgende werd geconcludeerd.
Perilla
1. Bloei in L.D. en in continu licht is mogelijk, mits de lichtintensiteit laag
genoeg is.
2. Het lichtintensiteitstraject, waarbinnen bloei mogelijk is, wordt met een
toenemende daglengte kleiner. Bij een lichtintensiteit van 300^W/cm 2 0 zijn
zaailingen dagneutraal; de bloemprimordia worden bij deze lichtintensiteit en
onafhankelijk van de daglengte ongeveer 70 dagen na het begin van de lichtintensiteit-behandeling zichtbaar.
3. Oudere planten zijn voor de bloei beter gepraedisposeerd dan zaailingen.
4. Omdat het aantal bladparen, dat voor de bloemaanleg gevormd wordt,
vermindert met een afnemende lichtintensiteit, heeft de laagste lichtintensiteit
in strikte zin de meest bloeibevorderende invloed.
5. Bijplanten met tweegelijkwaardige scheuten gaat de hoge-lichtintensiteitscheut (1200pcW/cm20 ) onder invloed van de lage-lichtintensiteit-scheut
(400,«W/cm20 ) bij een lange dag (18 uur) bloemen aanleggen; deze invloed is
sterker wanneer eerstgenoemde scheut ontbladerd wordt.
6. Ontbladering heeft geen kwalitatieve invloed op de bloemaanleg, noch bij
K.D., noch bij L.D., lage lichtintensiteit.
7. Eentotalebladoppervlakte van0,5 cm2isvoor debloemaanleg voldoende.
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Tomaat
1. Het aantal bladeren vóór de eerste bloemtros vermindert met een toenemende lichtintensiteit.
2. Bij een zeer lage lichtintensiteit (200/xW/cm2 0) bleek het mogelijk om
planten eenjaar lang vegetatief te houden, waarna /e afstierven.
3. Ontbladering heeft geen invloed op het aantal bladeren vóór de eerste
bloemtros,stimuleert deontwikkelingvandeokselscheuten,vervroegt debloemaanleg,vermeerdert het aantal bloemen,veroorzaakt „vegetatieve" bloemen en
heft de remming van het jonge blad op het uitgroeien van de bloemtros op.
Boon
1. De bloemaanleg is onafhankelijk van de lichtintensiteit, de daglengte, het
verwijderen van de cotylen en de ontbladering.
2. Er is een positieve correlatie tussen het aantal bloemen en de lichtintensiteit. Het verwijderen van de cotylen reduceert eveneens het aantal bloemen.
3. Ontbladering van de hoofdscheut stimuleert de ontwikkeling van de okselscheuten, terwijl een daaropvolgende ontbladering van de okselscheuten het
aantal bloemen kan vermeerderen.
Het antagonisme tussen vegetatieve en generatieve activiteit werd besproken.
Deze bespreking leidde tot de bevestiging van de werkhypothese, dat bloei
mogelijk is,wanneerereen zeker evenwicht tussen de hoeveelheid beschikbare
assimilaten en de groeistofconcentratie bereikt is.
Deze studie was mogelijk door een subsidievan de Nederlandse Organisatie
voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.).
8. SUMMARY

Experiments were carried out with the short day (S.D.) plant Perilla crispa
and with the dayneutral (indifferent) tomato (Lycopersicum esculentum 'Ailsa
Craig') and bean (Phaseolus vulgaris 'Vroege Wagenaar') to determine the influence of the leaf on flowering. This influence was investigated by varying
the light intensity and by defoliation.
The following conclusions were drawn.
Perilla
1. Flowering in long day (L.D.)and in continuous dayispossible, provided
the light intensity is low enough. Seedlings can be made to flower in L.D. (18
hours) at light intensities up to 600/^W/cm2 0 ; the optimal lightintensity for
flower initiation is 400^W/cm 2 0 and for flower elongation ± 500 /«W/cm2
0 (see table 1 on p. 9 and figure 2 on PI. 1). Older plants flower in L.D. at
light intensities up to 800^W/cm 2 0 , the optimum for flower initiation being
± 300 jwW/cm2 0 and for flower elongation ± 180/xW/cm2 0 (see table 3
on p. 12). From this and from the fact that the number of days from the
beginning of the light treatment to macroscopic flower primordia is greater
in the case of seedlings than older plants (seetable 1 and 3 on p.9and 12),itis
concluded that older plants are more predisposed to flower than seedlings.
2. Because the number of pairs of leaves, formed before flower initiation,
decreases with decreasing light intensity (see table 1 and 3), the lowest light
intensity has, in a qualitative sense, the strongest flower promoting effect.
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3. The light intensity range for flowering decreases with an increasing daylength(seefigure3onp. 10).Atalightintensityof300^<W/cm20 theseedlingsare
dayneutral; independent of the daylength the flower primordia become visible
at this light intensity ± 70 days after the beginning of the intensity treatment.
4. In older plants the S.D. induction is stronger than the induction in L.D.
with low light intensity (see table 2 on p. 11).
5. In plants with two equal shoots it is possible to get flower primordia on
the high light intensity shoot due to the influence of the low light intensity
shoot; this influence is stronger if the first named shoot is defoliated.
6. Defoliation has no qualitative influence on flower initiation in S.D. or
L.D., at either high or low light intensities. In L.D. and low light intensity
(280^<W/cm2 0) a total leaf surface of 0,5 cm2 is sufficient for flower initiation
(see table 5 on p. 21).
Tomato
1. The number of leaves, formed before the initiation of the first flower
cluster, decreases with increasing light intensity (see table 4 on p. 16).
2. At a verylowlight intensity —200 fiW/cm2 0 —plants remained vegetative throughout a whole year (daylength 14hours).
3. Defoliation has no influence on the number of leaves before the first
flower cluster, either innatural daylight or artificial light(600-1800(«W/cm2 0).
4. Defoliation stimulates thedevelopment ofthe axillary shoots and shortens
the stem length (see figure 4 on PL 2).
5. Plants, completely and continuously defoliated since sowing, are able to
initiate and elongate flower clusters (see figure 5 on PL 2).
6. Defoliation advances the flower initiation and shortens the period from
macroscopic flower primordia to the opening of the first flower (see table 6
and 7 on p. 23 and 24).
7. Defoliation increases the number of flowers (see table 7, 8, 9 and figure
9, 10) and causes „vegetative" flowers (see figure 6 on PL 2).
Defoliated plants are able to form ripe fruits (see figure 7 on PL 3).
8. Defoliation removes the inhibition of the young leaf on the elongation of
the first flower cluster (see table 8, 9 on p. 25 and 27 and figure 8op PL 3 and
9, 10on PL 4).
Bean
1. Flower initiation is independent of light intensity, daylength, removal of
cotyledons or defoliation.
2. There is a positive correlation between flower number and light intensity.
In addition removal of the cotyledons reduces flower number.
3. Defoliation of the main shoot stimulates the development of the axillary
shoots,which,if in turn defoliated, increasethe number offlowers(seetable 13
on p. 33). No correlation was found between flower and leaf number (see
table 12 on p. 32). A severe enough defoliation produces a marked increase
in the flower number (see figure 11 on p. 30), especially in the first two weeks
(see table 10 on p. 31). The axils of the cotyledons are mainly responsiblefor
this increase (seetable 11 on p. 31).
The antagonism between vegetative and generative activity is discussed. The
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conclusion is reached that in S.D. plants an excessive amount of growth
substanceinhibitsflowering, andthatinnon-S.D.plantsthegrowingleafisthe
inhibitingfactor.Theworkinghypothesis,suggesting that flowering is possible
when a certain balanceisreached between thequantityof available assimilates
and growth substance level, was confirmed.
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PLAAT 1
PLATE 1

FIG. 2. Perilla crispa,Photoperiode 18 uur; foto 3-9-53.
1. Lichtintensiteit 800(UW/cm8 0 , plant vegetatief;
2. Lichtintensiteit 600y«W/cmäs 0 , plant in bloei;
3. Lichtintensiteit 400/*W/cm! 0 , plant uitgebloeid;
4. Lichtintensiteit 150^W/cm 0 , plant met bloemprimordia.
Fig.2. Perilla crispa.Photoperiod 18hours; photo 3-9-1953.
1. Light intensity 800fxW',<'cm' 0, plant vegetative;
2. Light intensity 600fxWlent 0 , plant inflower;
3. Light intensity 400fiWlent 0 , plant fruiting;
4. Light intensity 150u,Wlent 0, plant withflowerprimordia.

PLAAT 2
PLATE 2

FIG. 4. Lycopersicumesculentum.Zaai: 7-2-1953;foto 23-5-1953. Links:met blad en met cotylen;
Midden: zonder blad en met cotylen; Rechts: zonder blad en zonder cotylen.
Fig.4. Lycopersicum esculentum. Sown: 7-2-1953; photo 23-5-1953. Left: with leaves and with
cotyledons;Centre:withoutleaves andwithcotyledons;Right: withoutleavesandwithoutcotyledons.
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FIG. 5.Lycopersicum esculentum. Zaai:7-21953;foto 23-5-1953.Vanaf dezaai volledig
en voortdurend ontbladerd. Plant heeft
reeds 2 bloemtrossen gevormd. Vergroting
1,2 x.
Fig.5. Lycopersicumesculentum.Sown:7-21953; photo3-25-1953. Completely andcontinuously defoliated since sowing. Theplant
has alreadyformed 2 flower clusters.Enlargement 1,2 x.

FIG. 6. Lycopersicum esculentum. Zaai: 26-111952; foto 26-3-1953. Bloemen, afkomstig van
planten, dierespectievelijk opgekweekt zijn met
0, 2,4, 6, en alle (c) bladeren.
Fig. 6. Lycopersicum esculentum. Sown: 26-111952; photo 26-3-1953. Flowers from plants,
grownwith0,2,4,6andall(c)leavesrespectively.

PLAAT 3
PLATE 3

F I G . 7. Lycopersicum esculentum. Z a a i : 7-2-1953; foto 25-61953. Planten, zonder blad opgekweekt, met rijpe vruchten.
Fig. 7. Lycopersicum esculentum. Sown: 7-2-1953; photo 25-61953. Ripe fruits on plants, grown without leaves.

FIG. 8. Lycopersicum esculentum. Z a a i : 7-2-1953; foto 14-41953. 1. Met blad boven eerste bloemtros; 2. met 2 bladeren
boven eerste bloemtros ; 3. zonder blad. Let op de remmende
invloed van de bladeren op het uitgroeien van de bloemtros.
Fig. 8. Lycopersicum esculentum. Sown: 7-2-1953; photo 14-41953. 1. With leaves above the first flower cluster; 2. with 2
leaves above the first flower cluster ; 3. without leaves. Note the
inhibiting influence of the leaves on the elongation of the flower
cluster.

PLAAT 4
PLATE 4

F I G . 9. Lycopersicum esculentum. Zaai 7-2-1953; foto 5-5-1953. Beide planten ontbladerd vóór
eerste bloemtros. Links: met blad boven eerste bloemtros; Rechts: met 2 bladeren boven eerste
bloemtros. N a een aanvankelijke remming van het uitgroeien der eerste bloemtros bij beide
planten groeit nu bij de rechterplant deze bloemtros alsnog uit.
Fig. 9. Lycopersicum esculentum. Sown 7-2-1953; photo 5-5-1953. Both plants defoliated before
the first flower cluster. Left: with leaves above the first flower cluster. Right: with 2 leaves above
the first flower cluster. In the beginning the elongation of the first flower cluster was inhibited in
both plants, but now in the plant to the right this flower cluster is elongating.
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FIG. 10. Lycopersicum esculentum. Z a a i : 8-4-1953; foto 25-6-1953. Planten, ontbladerd m u r
eerste bloemtros. 1. Met blad boven eerste bloemtros; 2. met 2 bladeren boven eerste bioemtros; 3. met 1 blad boven eerste bloemtros; 4. met i blad boven eerste bloemtros; 5 zonder
blad. Let op de afnemende remming en het groter aantal bloemen van links naar rechts.
Fig. 10. Lycopersicum esculentum. Sown: 8-4-1953; photo 25-6-1953. Plants, defoliated before
the first flower cluster. 1. With leaves above the first flower cluster: 2. with 2 leaves above the
first flower cluster; 3. with 1 leaf above the first flower cluster; 4. with i a leaf above the first
flower cluster ; 5. without leaves. Note the decreasing inhibition and the greater number of flowers
from left to right.

